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MEDIAWAVE 1991 DÍJLISTA
Fődíj
● OROSZ István (Magyarország): VIGYÁZAT, LÉPCSŐ!

Kategória díjak
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Egon BUNNE (Németország): EVERYTHING CHANGES
Trofin (USSR): ROOM
KÓSA László (Magyarország): KIS ÉJI MOZI
KVB (Magyarország): SZOCIALISTA KÉPESLAPOK
András BÁTHORY (Magyarország): HALÁLTÁNC
Gábor HOMOLYA (Magyarország): WESTERN
Gregor DROSTE (Magyarország/Németország): BUDAPEST '88
Peter CALLAS (Ausztrália): IF PIGS COULD FLY
Yvonne OERLEMANS (Hollandia): ADMINISTRATION
Lene TEIGEN (Norvégia): REEL

HELYSZÍN: Győri Ifjúsági Ház
A szervezésben résztvevő főbb munkatársak

1991 NEMZETKÖZI ZSŰRIJE
●
●
●
●
●
●
●
●

BUGLYA Sándor (Magyarország)
Erkki HUHTAMO (Finland)
KISS Béla (Románia)
SURÁNYI András (Magyarország)
Heiko DAXL (Németország)
Evelyn ITKIN (Ausztria)
SÓLYOM András (Magyarország)
Alexander TROSIN (USSR)

Szervezőbizottság: Dr. Haffner Szabolcs (Győri Vizuális Műhely), Lengyel Veronika (Megyei Moziüzemi Vállalat), Scherer József (Győri Ifjúsági Ház), Kissné Heller Ilona (Megyei Önkormányzat), Csenár Imre (Győri Amatőrfilm
Stúdió) • Fesztiválszervezők: Hartyándi Jenő (Győri Vizuális Műhely), Tóth
Erzsébet (Ifjúsági Ház), Koch Éva (Moziüzemi Vállalat), Tóth Tamás (Győri
Vizuális Műhely) • Program: Hartyándi Jenő, Tóth Erzsébet • Nemzetközi kapcsolat: Lázár Károly, Dr. Soós Katalin, Nagy Martina • Filmelőzsűri: Horváth
György, Dr. Haffner Szabolcs, Burkus Zoltán, Czabán György, Ganczer Sándor, Kisné Heller Ilona, Kovácsné Koch Éva, Kövesdy Gábor, Pákovics Miklós,
Tóth Erzsébet • Főbb munkatársak: Berta László, Kelemen Csaba, Naszádos
Lajos, Tóth Péter, Hajnal Zoltán, Lengyel Sándor, Ujvári Sándor, Nagy Péter,
Hadarics Gábor, Nagy Tamás, Tóth Klára, Narancsik Ildikó, Pátkai Tivadarné,
Murányi Lívia, Balaskó Attila, Ézsiás István, Óbermayer József, Galgóczy
György, Kiss Béla, Barcsik Géza, Kurcsis László

KONCERT, SZÍNHÁZ, PERFORMANCE,
KIÁLLÍTÁS, INSTALLÁCIÓ
Grencsó Kollektíva: Térzene, Lois Viktor „Nehezék” zenekara, Lőrinszky Attila
& Barcsik Géza – Magyar hangképek, Sziámi-Sziámi, Günter Christmann
(GER), Deja Vu, Dresch Quartet, Olescher Tamás, Kortárs magyar fotóművészeti kiállítás, Rolf Schoeber (HOL), Günter Petzold (GER), Jorge Dragon
(ESP)
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Visszaemlékezések
Dr. Haffner Szabolcs: Meghígult levegő…
Amikor én bekerültem a győri filmstúdióba, a Kovács Robi volt ott a vezető… A Robinak valami problémája volt a tanáccsal, nem tudom micsoda. A Góczán Karcsi bácsi (a stúdió első vezetője) abbahagyta, a Robi körül pedig meghígult a levegő, már csak hárman maradtak. És
úgy nézett ki, hogy ennek a műfajnak Győrben befellegzett. Akkor a művelődési osztály új vezetője (Pintér Ferenc) megkérdezett engem,
hogy elvállalom-e? Természetesen, mondtam, csak tegyük szabaddá mindenki számára a bejövetelt, a filmstúdió tagságot. (Addig elég
úrias, belterjes csapat járt oda. A Szerk.) És ekkor oltári szerencsém lett, mert jelentkezett 10-12 új ember, akit érdekelt a dolog, tehetségesek
voltak, tehetségesebbek, mint én és vitték tovább a dolgokat. Ha énrám maradt volna, akkor semmit sem tudtam volna kezdeni azalatt a tizenegynéhány év alatt, amikor én a vezetője voltam ennek a társaságnak. De nem voltam én igazi vezetőjük, hanem inkább jó barátjuk…
Köztünk tekintély ügy sosem volt. Nyugodtan lehetett bírálni, sőt kellett is a másik filmjét… Aztán jöttetek Ti (Hartyándi Jenő és társai). Eredményesek voltatok és lényegesen jobb eredményt értetek el, mint a mi generációnk. Aztán később általatok jött a Mediawave. Le a kalappal
érte. A tanács az akkori zavaros időben már nem nagyon foglalkozott ezzel. Ha Ti nem jöttök a 80-as évek vége felé, akkor itt vége az
egésznek…
Dr. Haffner Szabolcs (1937 –
A győri amatőrfilmes mozgalom fontos, vezető személyisége. A 60-as évek eljén Góczán Károly hozta létre az első amatőrfilm stúdiót Győrött, majd Kovács Róbert
folytatta a vidéki amatőrfilmezés egyik legfontosabb bázisának számító győri stúdió összefogását. A nyolcvanas évek elejére széthullott társaságot Haffner Szabolcs
építette újjá, majd átadta vezető szerepét Csenár Imrének. Ő sosem volt igazi vezető, főnök típus, hanem sokkal inkább az ösztönös közösségépítés irányából fogta
meg a magát ekkor már függetlenfilmesnek nevező új generációt. Hadarics Gábor, Hartyándi Jenő, Lengyel Sándor, Nagy Péter, Naszádos Lajos, Óbermayer József,
Soós Kati és többiek, a 80-s évek közepén megerősödő új generációt segítette közvetlen személyiségével és háttérsegítségeivel. Amely végül 1990-ben a fotósokból
és filmesekből álló Győri Vizuális Műhely, mint Győr város egyik nagyon első, ha nem az első civil szervezetének létrejöttéhez vezetett, amely 1991-ben a MEDIAWAVE
Alapítvány egyik alapítója lett. Az első időszakban ebben is vezető szererepet játszott, majd személyiségéhez híven, csendben a háttérbe vonult és erejéhez képest segítette a további kibontakozást. Szerepe nagyban hozzájárult az 50 éves győri filmes, filmkészítő élet folytonosságának megőrzéséhez és annak minőségváltásához.

Csenár Imre Az utolsó amatőrfilmes vezető
Sok fiatal filmes itt kezdte nálunk, a Lengyel Sanyit és a Hadarics Gábort tudom említeni, akik mai napig is ebben a szakmában dolgoznak
profiként és köztünk kezdték amatőrfilmesként… A Kovács Robi után a Haffner Szabolcs vette át a vezetést és ő is sok éven keresztül
csinálta ezt. És a legvégén már én vettem át az irányítást 1990-ig. Mert egy új rendszer jelent meg, a videótechnika, ami egészen más technikai berendezéseket és hozzáállást igényelt. Amíg a filmezésnél viszonylag drága volt a nyersanyag, addig itt a nyersanyag szinte ingyen
volt. Viszont a vágáshoz akkor még nem álltak rendelkezésre azok a technikai hátterek, amit elérhető áron meg lehetett volna szerezni.
Akkor az új technikával együtt egy új irányzat jelent meg, Hartyándi Jenő folytatta a filmes tevékenységet. Meghirdette a Mediawave Fesztivált.
És teljesen új szellemiséggel folytatta azt a munkát, amit mi sok évvel azelőtt elkezdtünk…
Tóth Erzsébet
1991-ben már harmadéves voltam a Színművészetin filmelmélet szakon (Szabó István, majd Gazdag Gyula tanszakán) benne a hazai
filmélet sűrűjében:-) Kőhalmi Ferenc tanított engem a főiskolán, akkor még filmfőigazgató volt, bejelentkeztem hozzá, mit veszíthetünk. Aki
ismeri tudja, reggel fél hét Szalay utca...
nem kérdezett sokat, bízott bennünk, 400 000 Ft támogatást kértünk és kaptunk Magyarország első nemzetközi filmfesztiváljához! Kezdhettük
a szervezést. 0-24-ben stencillel, írógéppel, vezetékes telefonnal interurbán, táviratokkal kelet és nyugat találkozási pontján, ahogy a szlogenünk mondta. Ahogy a videók és fotók mutatják mindent csináltunk a székhordástól a műsorvezetésig, az interjútól a jegyszedésig, a protokolltól a vetítésig. Végig néztem 25 év képeit, videóit és lepörgött előttem a fél életem, mert a titokzatos MW az életem meghatározó része,
remélem még sokunké és sokáig az marad:-)

Scherer József a Petőfi Sándor Ifjúsági Ház (akkori) igazgatója
1990-től arra szövetkeztünk néhányan a Petőfi Sándor Városi Művelődési Ház csapatából, hogy az eredeti funkciójának megfelelően újra
ifjúsági házként működtessük az „Ifiházat.” Ebbe a nekibuzdulásba jókor jött a Mediawave. Nem volt kérdés, hogy ott a helye az Ifiházban. A dolog azonban nem volt
ilyen egyszerű. A Mediawave szervezőinek lelkesedése ránk ragadt. Egy idő után mindenki közülünk is a Mediawave előkészítésén dolgozott. Elindult a fesztivál, a ház
megtelt élettel. Úgy éreztük itt a fél világ és nálunk van a világ közepe. Örültünk, hogy részesei lehetünk valaminek, amiről azt éreztük, hogy valami nagyon jó dolog,
olyan, ami nagyon illeszkedik abba, amilyennek az Ifiház működését megálmodtuk.

Kelemen Csaba András
1991 március első napjaiban megérkeztünk (egy másik unokatestvérrel) Győrbe. Mi itthonról azzal az információval indultunk el, hogy a RÁBA üzem General MotorsRába vegyesvállalattá alakul és mérnököket, meg üzemmérnököket keresnek. Ahogy az lenni szokott a távolról jött hírekkel, ez sem teljesen így volt igaz…Hamar
rájöttem, hogy ez a kulimunka hamar kikészít, ha nem találok valamit magamnak, amit szeretek is. Már itthon is filmezgettem egy Panasonic VHS kamerával, tehát érdeklődni kezdtem ezen a vonalon elindulva, kameravásárlási céllal. És egyszercsak az ”ifiház”-ban találtam magam, ahol már javában szervezték a első Mediawave
filmfesztivált! Így cseppentem bele, s ragadtam is ott 9 évig!
Vagyis a fesztivál filmes munkatársaként minden tavasszal Győrben voltam 1999-ig, mert egyébként már 1992-ben hazajöttem Erdélybe.

Kató Csilla

Astra Film Festivál, művészeti igazgató
… Mediawave. Az első filmfesztivál, mint az első szerelem. Filmnézés látástól vakulásig, ott vesztettem el a "filmnézés-szüzességemet"…(1991)
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FILMPROGRAM
31 országból 473 nevezés érkezett, ebből 91 verseny-, 82 információs program.

MEDIAWAVE 1992 DÍJLISTA
Általános kategória fődíja
● ENYEDI Ildikó (Magyarország): EZ MIND ÉN VOLTAM EGYKOR

Kisebbségi kategória fődíja
● Narsing RAO (India): AZ ÉN FALUM / MY VILLAGE

Kisebbségi kategória fődíja
●
●
●
●
●
●
●

VÁRADY Gábor (Magyarország): ÚTBAN A HÉT HÁZHOZ
Gavin HODGE (Nagy-Britannia): ZYGOSIS
XANTUS Gábor (Magyarország): HÓ ALATT ÁLOM
Thierry KNAUPF (Belgium): ANTON WEBERN
Ulrich HAPPE, Herda ÖHM (Magyarország): LIVE
KÖZGÁZ VIZUÁLIS BRIGÁD (Magyarország): BELSŐSÉGEK
Irit BATSRY (USA): A LÁTÁS EGYSZERŰ ESETE / A SIMPLE
CASE OF VISION
● Antonio CANO (Spanyolország): VIS A VIS
● Manuel P. GONZALES (Spanyolország): MIELŐTT SEMMIT SEM
TUDUNK / BEFORE WE KNEW NOTHING

HELYSZÍNEK: Győri Ifjúsági Ház, novákpusztai kastélypark és lőtér
A szervezésben résztvevő főbb munkatársak
Kuratóriumelnök: Czabán György • Szervezők: Hartyándi Jenő (főszervező),
Tóth Erzsébet (hazai kapcsolatok), Lázár Károly (nemzetközi kapcsolatok),
Tóth Tamás (műszaki ügyek) • Program: Hartyándi Jenő • Filmelőzsűri: David
Bear (USA), Burkus Zoltán, Durst György, Fábián György, Ganczer Sándor,
Dr. Haffner Szabolcs, Hartyándi Jenő, Horváth György, Kisné Heller Ilona, Kövesdy Gábor, Medgyesi Gabriella, Perger Gyula, Tanai Csaba, Tóth Erzsébet
• Főbb munkatársak: Berta László, Kelemen Csaba, Naszádos Lajos, Tóth
Péter, Vidos Tibor, Lengyel Sándor, Ujvári Sándor, Nagy Péter, Hadarics
Gábor, Nagy Tamás, Tóth Klára, Narancsik Ildikó, Pátkai Tivadarné, Murányi
Lívia, Balaskó Attila, Ézsiás István, Ferenczhalmy Zsófia, Horváth Róbert,
Zsubrics Zsolt, Zugmann Zoltán, Paár Hajnalka, Sulics Rita, Ferenczy Júlia,
Horváth Sándor, Mándli Zsuzsa, Kelemen Benő Benjámin (design)

KONCERT, SZÍNHÁZ, PERFORMANCE,
KIÁLLÍTÁS, INSTALLÁCIÓ

1992 NEMZETKÖZI ZSŰRIJE
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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BUGLYA Sándor - rendező, operatőr (HUN)
Victor COUCKE - fotográfus (BEL)
HAFFNER Szabolcs - vizuális műhely elnök (HUN)
HAVADI NAGY István - rendező, tanár, művészetfilozófus (ROU)
PETERNÁK Miklós - tanszékvezető, tanár, muzeológus (HUN)
LADIK Katalin - költő, színész, performancer (SRB)
Micky KWELLA - fesztiválszervező (GER)
SÁRA Sándor - rendező, operatőr (HUN)
Duncan MACLEOD - fesztivál főtitkár, költő (SCO)

Győri Ütőegyüttes, Reményi Attila szerzői est, Szamaba trió, CzT.Minkus
(POL), Art Swing, Aiowa Music Section & Lajkó Félix (YUG), Kurina&Stojsin
Duo (YUG), Dresch&Lőrinszky Duó, Dresch Quartet, Trifán együttes Gyimesből (ROM), Rakonca, Váczi Tamásra emlékezve, Szabados György szóló,
Baló István Quartet, The London Jazz Composers Orchestra (GBR), Auróra,
Szocialista jelmezbál, kiállítás – Tanai Csaba és Nagy Péter fotókiállítása,
Óbermayer József fotómontázs-kiállítása, néprajzi kiállítás

Visszaemlékezések
FAJKuSZ ATTILA népzenész, primás, tanár
"Kétszer voltak nálam mérai zenészek, '92-ben ketten: Tóni Rudi és Árus Feri.
Még Győrben laktam egyik barátomnál egy kb. 25 m2-es mosókonyhában.
Áprilisban egyszer csak csöngettek, és ott álltak a kapuban Feriék. Mondták,
hogy jöttek, mert előző évben mondtam nekik, amikor Mérában voltunk, hogy
bármikor jöhetnek. Nyilván nem túl józanul hangzott el ez a számból, ők meg
komolyan vették. Így hát két hétig egy szobában laktunk, ők egy ágyban aludtak, én meg egy kempingágyban - elég jól bírtam, és szinte minden napra sikerült nekik valami előadást szervezni. Így kerültek a Mediawave-re is. Mivel
elég sok pénzt sikerült nekik így összeszedni, innentől megnőtt a becsületem
a mérai cigányok között. Ebben a két hétben rengeteget tudtam meg az Árus
dinasztiáról, ezért is írtam róluk később a szakdolgozatomat a népzene szakon. Elég meghatározó két hét volt..."
BuRKuS ZOLTÁN
Úgy emlékszem, Te kerestél meg, és most kell a memóriád: talán "Kelet- és
Nyugat-Európai Amatőr Filmművészek Nemzetközi Találkozója Győrben" vagy
hasonló elnevezéssel futott a rendezvény (Nemzetközi Vizuális Művészeti
Fesztivál, 1991 - Kelet és Nyugat Konfrontációja – A szerk.), ha minden igaz
- ezt biztosan jobban tudod. Ennél kértél valami rövidebbet, frappánsabbat
az első fesztivál sikere után.
Hát Jenő, ha ezt most elmesélem, nevetni fogsz, még a jól ismert
bölcsész/mérnök örökrangadó ellenére is, ugyanis a név történetében az általam nem sokkal korábban, nem túl sok eredménnyel látogatott Műegyetem
masszívan benne van. Egy kari lapban (valószínűleg a villamoskariban) olvasott helyi témájú vicc kapcsán…
A viccbéli vizsgatétel megoldása a középhullám volt, és mivel - ha jól emlékszem - valamilyen rövid, nemzetközi, világszerte érthető, egyértelmű szót kértél, egyszerűen angolra fordítottam, ebből keletkezett a Medium Wave. Egész

GYÖRE GABRIELLA "Elli" a Bilibáncs Fesztivál és
Tábor szervezője
…Aztán egyszer csak 82-ben - életem első nyugati útján, Jenő szervezésében
- Hans Falb kocsmájában találtam magam Usanyival, Arival, Stokival.…… a
jazz fesztiválon fellépők – Braxton, David Murray, Joseph Jarman, Lester Bowie
Ensemble, Szabados trió….. Még ugyan ebben az évben Győrben játszott Braxton és akkor valami olyan dolog vette kezdetét, ami lehetővé tette számunkra a
„szabadság-életérzés” megélését a vasfüggöny - akkoriban ezt a szót nem ismertem - keleti oldalán.
….és 10 év múlva a diófa árnyékában, a mi kocsmánk udvarán Ari, Jenő, Feri
és én feltaláltuk a Bilibáncsot… Tudós Nagy Ferenc áldását kérve/kapva 2016ban mi is a 25-diket tartjuk, vagyis a Mediawave Pöttyös Bogara 1 évvel fiatalabb
a Madárnál.
….évekig együtt röpült Madár és Pöttyös Bogár, hol magasan, néhol mélyrepülésben….de röpült….

tűrhető fesztiválnévnek tűnt, de valami még hiányzott, ráadásul még két szóból állt. Aztán - megint csak emlékeim szerint - az akkor Torontóban élő BedeFazekas Zsolt kérésedre továbbgondolta, majd "hozzátette" az újabb
rövidítést, egyben többes számot, és megszületett a MEDIAWAVE.

SÖRÖS FERENC
A második fesztiválon kezdtük azt a mára hagyománnyá nemesedett szokást,
hogy nemcsak urbánus, hanem eredeti - nem turista - vidéki környezetben is
próbáljuk megmeríteni a fesztivál vendégeit. Akkor még csak 3 évvel voltunk
a rendszerváltás után és mindenkiben mélyen élt az előző szocialista időszak
gesztusrendszere, emléke. Gondoltuk, vidéki helyszínünkön, a novákpusztai
kastélyban és parkjában, mintegy fricskaként, május elseje lévén, groteszk
formában megidézzük a szocialista május elsejék hangulatát. Akkor még ezt
a hangulatot csak erősítette, hogy a novákpusztai kastély és parkja, bungallói,
lőtere a szocializmusban KISZ vezetőképző táborként működtek. A szellemidézés egyik eleme a tribünről a néphez intézett ünnepi beszéd volt. De nem
egy régi, meglévőt vettünk elő, hanem Pusztai Zoltán költőt, az Auróra punkzenekar szövegíróját kértük meg a szöveg megírására. Erősen kritikus személyiségéból emiatt sok minden következett. A szöveg elmondására Sörös
Ferencet kértük fel, a város kísérletező, avantgard szinházi rendezőjét, színészét. Az "előadás" emiatt hozta az elvártakat.

PERGER GYuLA

- MEDIAWAVE BLuES
Flórám!
Fantasztikus lelet a praehistorikus időkből! Lehet, hogy ennek alapján az emlékeim is visszajönnek az alkohol árnyékából.
Szóval: az történt, hogy David elkezdett írni egy szöveget a fesztiválról, s
megegyeztünk, hogy csinálunk egy négykezes cikket. Azt, hogy hova is szántuk, már nem tudom, nem is lényeges. Így történt, hogy az általa megírt bekezdések közé írtam én is bekezdéseket, és lett belőle egy kelet-nyugat
filozofáló valami. Akkor még azt gondoltam, hogy tudok angolul (amerikaiul?),
azóta ez az érzés elmúlt. Ami megmaradt belőle az viszont - az írás tanúsága
szerint - nem érdektelen. Számomra tökéletesen visszacseng benne az "Iren
gyere" filmecske a McDonalds előtt (meg benne) forgatva. A baj, hogy nem
változott semmi. Persze miért is változott volna?!
Szóval köszönöm és csók: Gyula
Ps: Micsoda előrelátás! Éppen huszonöt bekezdés! Évfordulós írás.
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34 országból 544 nevezés érkezett, ebből 65 verseny-, 75 információ program. Nevezési kategóriák: általános és kisebbségi

MEDIAWAVE 1993 DÍJLISTA
Fődíj
● Sergej BUKOVSKI (UKR): ZNAK TIRE / KÖTŐJEL

További díjak
●
●
●
●
●

GRÜNWALSKY Ferenc (HUN): NAPRÓL NAPRA
Audrius STONIS (LIT): EARTH OF THE BLIND / VAKOK FÖLDJE
XANTUS Gábor (HUN): KÖVEK ÉS EMLÉKEK PÁSZTORA
XANTUS Gábor (HUN): ÉLŐ-ITÉLETEK
Voktor KOSAKOVSKI (RUS): THE BELOVS / BELOV CSALÁD

Különdíjak
● Arutuin HACSATURJAN (ARM): RETURN IN THE PROMISED
LAND / VISSZATÉRÉRS AZ ÍGÉRET FÖLDJÉRE
● DOMOKOS János (HUN): UTIKÉPEK 1: ERDÉLY 1992
● Olga BASHEVINKOVA (UZB): SPRING PARADE OF MY TROOPS /
CSAPATAIM TAVASZI PARÁDÉJA
● Manuel POUTTE (BEL): THE SENSATION / ÉRZÉS
● Martin RIEGER (GER): ENGELBERT'S BODE /
ENGELBERT BÓDÉJA

Közönségdíj
● SZŐKE András (HUN): CITROMDISZNÓ

HELYSZÍN: Győri Ifjúsági Ház
A szervezésben résztvevő főbb munkatársak
Kuratóriumelnök: Czabán György • Szervezők: Hartyándi Jenő (főszervező),
Tóth Erzsébet, Lázár Károly, Tóth Klára, Szolnoki József, Tóth Tamás • Program: Hartyándi Jenő • Filmelőzsűri: Csejdy András, Czabán György, Fábián
György, Ganczer Sándor, Gazsi Zoltán, Hartyándi Jenő, Medgyesi Gabriella,
Pálos György, Perger Gyula, Szőke András, Tóth Erzsébet, Tóth Klára • Főbb
munkatársak: Kelemen Csaba, Horváth Róbert, Tóth Péter, Fekete Péter, Takács János, Naszádos Lajos, Zugmann Zoltán, Krix Krax Galéria, Molnár Mónika, Kelemen Benő Benjámin (design)

1993 NEMZETKÖZI ZSŰRIJE
●
●
●
●
●
●

Ilija SOSKIC - performancer (MNE)
Zorin DIACONESCU - filológus, tanár, televíziós szerkesztő (ROU)
GAZDAG Gyula - rendező (HUN)
Mikhail LITVIAKOV - rendező, fesztivál igazgató (RUS)
BUGLYA Sándor - rendező, operatőr (HUN)
TOLNAI Ottó - költő, író, műfordító (HUN)

KONCERT, SZÍNHÁZ, PERFORMANCE,
KIÁLLÍTÁS, INSTALLÁCIÓ
Bak Zoltán, Ágens - Nömanike, VHK - Örök visszatérés, Westminster Apu,
Kurina Quartet (YUG), Grencsó Kollektíva, Sonja és a sápadtarcúak, Miroslaw
Rajkowski (POL), Frigid Air, Lakatos László (YUG), Sziámi – Mr. Pornovsky,
Lőrinszky Attila, Dresch Quartet Lajkó Félix-szel, Czeszlaw Minkus (POL),
Rakonca, Tatros, Lopótök Színtársulat, Rész-Egész-Pillanat, A Ház: Triptichon, Olescher & Theater Multi Media, Szőke András -Sztriptíz, Art in Action
(BUL), Daniela Nenova (BUL) - Tavaszi misztérium, Tolnai Lea (YUG) - Traphos, KVB - Brigádvacsora, Pusztai Zoltán -Improvizációk, Mocsári Gabriella
- Tiszta szívből, Gyetvai Zoltán (SLK) -Meztelen igazság, Mike Stubbs (GBR),
Balaskó Attila, I. Befőttkiállítás…
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Visszaemlékezések
Durst György filmproducer, előzsűritag, kuratórium elnök
1993-ban a Balázs Béla Stúdió viszonylag jó minőségű, három csöves Sony videó projektorát vittem a Mediawave akkori helyszínére, a győri Ifjúsági Házba.
Hartyándi Jenő járt előtte az akkor még Pasaréten helyet foglaló irodában, kissé gyanakodva fogadtam. A stúdió titkáraként akkoriban az (is) a feladatom volt,
hogy a filmek kölcsönzésével, küldésével foglalkozzak. Sokan jártak akkoriban arrafelé hátizsákban vitték-hozták a filmeket. Szokatlan volt, hogy valaki nem
a filmeket akarta, hanem vetítő eszközt kért a Mediawave versenyfilmjeinek vetítésére. Buglya Sanyi vagy Czabán Gyuri ajánlásával a vidékről érkezett fesztiválszervezővel megállapodtunk.
Vittem a projektort – amit elég macerás volt beállítani – és vittem a filmeket. A vetítés helyszíneként szolgáló teremben igazi
vidéki állapotok uralkodtak, az én filmgyári vetítőkhöz szokott szememet bántotta, hogy a vetítővászon horizontját egy jól látható
gyatra összeillesztésből származó vízszintes vonal osztja meg. Pont ott, ahol mondjuk az Elégia varázslatos képei a legjobban
érvényesülnének…
Kissé indulatosan vezettem be a programot, lett is belőle sértődés…
Néhány évvel később már együtt válogattuk, előzsűriztük a fimeket…Ary főzött finomakat, ettünk, vitatkoztunk, kicseréltük az
élményeinket és közben végignéztük a világ összes tájékáról érkező filmet.
Jenő közösségi ember, vágya és tehetsége a közösség teremtésre mindig inspirálóan hatott rám. Persze, nemcsak rám, hanem
arra a szűkebb-tágabb
civil közösségre, akikkel kapcsolatba keveredett. Valahogy ennek eredménye volt a “Ravazdi
kerekasztal” nevet nyert társaság is.

TOLNAI OTTÓ költő, író, kritikus,
a MEDIAWAVE szellemi védnöke
…A másik talált tárgy, a másik dolog, a talált
dolog az ember. Az az ember, akiről teljesen
lemondtam. Azt hittem, ismét állattá vált, és
mivel karóba húz – nálunk hosszadalmasan
és középkori módszerekkel is dolgoznak a
rakéták mellett –, egyszerre jelent meg nálunk a rakéta és a karóba húzás, a technikának egy ilyen különös pillanata, ebben az
időben, ezekben a filmekben, főleg a volt
Szovjetunió területéről érkezett filmekben,
egyszerűen azt látom, hogy az ember is
megtaláltatott. Nagy megdöbbenésemre: az
ember ismét létezik. Az ideológiák, tudományok által elveszejtett, tán megölt, meggyalázott, megalázott ember. Mondhatjuk az
Istenre is, a tudományok által halottnak nyilvánított Isten és ember ezekben a filmekben egyszerűen újra jelentkezik, és szinte föltámad. Vagy a föld is. Világvégi
földeket látunk….
Petőfi Sándor Ifjúsági Ház, Győr, 1993. május 2.
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FILMPROGRAM
46 országból 748 nevezés érkezett, ebből 72 főprogram (verseny), 145
kategóriaprogram (információs). Nevezési kategóriák: általános és kisebbségi, „fény-árny-kép”

MEDIAWAVE 1994 DÍJLISTA
Legjobb játékfilm fődíja
● Sergei LYSENKO (UKR): LEZÁRT HATÁR

Legjobb dokumentumfilm fődíja
● Jolanta DYLEWSKA (POL): A VARSÓI FELKELÉS KRÓNIKÁJA

Kisebbségi kategória díja
● Jana SEVCIKOVA (CZE): PIEMULE & JAKUB

Általános kategória díja
● Eldora TRAYNOVA (BUL): NEONFÉNYES MESÉK

A zsűri díjai
●
●
●
●

Oleg KOVALOV (RUS): HALOTTAK SZIGETE
Barry J.C. PURVES (GBR): SCREEN PLAY
Lym-Maree MILBURN (AUS): ÁLMOK ÉS EMLÉKEK
Tessa SHERIDAN (GBR): AZ IDEGEN MAG / ALIEN CORN

A zsűri különdíjai
● Zoltán BICSKEI (YUG): SZIKFILM * DOBÓ TIHAMÉR VINÁSAI
● Radu IGAZSÁG, Alexander SOLOMON (ROM):
SIKOLTÁS A FÜLBEN

Kritikusok díja
● Sergej BUKOVSKI (UKR): TÁJ, PORTRÉ, CSENDÉLET

Legjobb szociográfiai dokumentumfilm díja
● HAJDÚ István (HUN): KATICA ELMENT
● HARTYÁNDI Jenő (HUN): KISÖRSPUSZTA

NARANCS Alapítvány díja
● Ivan MAXIMOV (RUS): 5/4
● Gregor LUTZ (BEL): KONTAKT TRIPTYCHON

MEDIAWAVE Alapítvány díja
● Alexander STOLYANOV (UKR):
FÉLLÁBÚ EMBEREK SZÖVETSÉGE

Legjobb vágó díja
● Su RYNARD (CAN): SIGNAL

Közönségdíj
● Evgeny IVANOV (RUS): NIKOTIN

1994 NEMZETKÖZI ZSŰRIJE
●
●
●
●
●
●
●
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BUGLYA Sándor - rendező, operatőr (HUN)
Jurij ILLIENKO - rendező, operatőr (UKR)
Khosro SINAIE - rendező, forgatókönyvíró, filmzeneszerző (IRI)
Otto REITER - újságíró, filmkritikus (AUT)
SZOMJAS György - rendező (HUN)
TOLNAI Ottó - költő, író, műfordító (HUN)
VILLÁNYI László - költő (HUN)

HELYSZÍN: Győri Ifjúsági ház, Lloyd kisterem, Rába mozi Európa
terem, Vár-Art Galéria, Kimlei Mozi, novákpusztai kastély és parkja
A szervezésben résztvevő főbb munkatársak
Kuratóriumelnök: Czabán György • Szervezők: Hartyándi Jenő, Tóth Erzsébet,
Lázár Károly, Szolnoki József, Tóth Tamás • Program: Hartyándi Jenő • Filmelőzsűri: Balázs Attila, Bakács Tibor Settenkedő, Fábián György, Ganczer
Sándor, Hartyándi Jenő, Perger Gyula, Tóth Erzsébet • Főbb munkatársak:
Tóth Klára, Tolnai Kornél, Hujber Géza, Ferencz József, Nagy Tamás, Frey
Ary, Bári Ildikó, Tulogdi Hajnalka, Horváth Ildikó, Ferenczy Júlia, Katona Márta,
Harsányi Andrea, Kárai Szilvia, Kiss Gabriella, Kelemen Csaba, Karmanóczky
Andrea, Némethi Zsolt, Kiss Zoltán, Kaponya Zsolt, Őszi Zoltán, Zugmann
Zoltán, Tóth Péter, Fekete Péter, Naszádos Lajos, Nagy Tamás, Domonkos
Zoltán, Takács János, Balaskó Attila, Tanai Csaba, Csurák Erzsébet

KONCERT, SZÍNHÁZ, PERFORMANCE,
KIÁLLÍTÁS, INSTALLÁCIÓ
Miroslaw Rajkowki (POL), Ágens - Rán Gid, Győri Ütőegyüttes, Bak Zoltán
Trió, Janos Szabo (AUT), Mezei Szilárd Ensemble (YUG), Kanalas&Fábry
Duó (HUN/YUG), The Famous Five (GBR), Rakonca, Lőrinszky Attila, DélAlföldi Szaxofon Együttes, Lajkó Félix Band (YUG), Anti és Apu, Jimi Hendrix
Memorial, Úzgin Űver, Frigid Air, Kimlei horvát tamburazenekar, Rom-Szom,
Muzsikás Együttes, Dresch Quartet, Spanyol cigányzene (ESP), Art Swing,
Grencsó Trió, Makám, Moire Music Drum Orchestra (GBR/Ghana), Olascher
& Multi Media Theater, Lopótök Színtársulat - Don Quiote & Nagyidai cigányok, Ladislav Galeta (HOR), Egyetemi Kamara Táncpróba, Aiowa (YUG) Amnestia, Tolnai Ottó & Balázs Attila-est, Bicskei Zoltán
& Dresch Mihály (YUG/HUN)
- Zene-rajz-est, Gáspár Sándor & Eperjes Károly - Mese
az állatkertről, Táp Színház,
A Ház Csoport, Éneklő Akadémia, Tolnai Lea & Szőke
András & Hudi László
(YUG/HUN) - Barkaszolók,
Libelula (GBR), Szombathy
Bálint (YUG), Tanítványok
Színházi Társaság & JEL
Theatre-Orleans: Tanítványok (FRA/YUG/HUN), Csokonai Színkör, Somogyi
Győző, Maurits Ferenc
(YUG) kiállítása…

Visszaemlékezések
VILLÁNYI LÁSZLÓ költő, főszerkesztő, zsűritag

1991-ben Szabadkán a félelem fogadott bennünket
(Hartyándi Jenővel), vendéglátónk,
Siflis Zoli illegalitásban élt, egy dermesztő lakásban húzta
meg magát, hogy ne találjanak rá a katonai behívóval… Esztergomban Ottó mutatott egy rövid verset:
be kell-e mondd
te mondd meg hisz téged is érint
(milyen egy bomba egy rakéta
érintése)
be kell-e avatkozni boszniában
kis(csonka)-jugoszláviában
azaz hát montenegróban szerbiában
s annak volt-tartományában
mondd be kell-e avatkozni

A gyötrő kérdés fájdalma visszavitt Szabadkára, s tökéletesen értettem a mögötte meghúzódó félelmet, vívódást,
bizonytalanságot. Másnap Ottó újra megmutatta az immár
hosszabb verset. Így folytatódott:

nem
dehogyis kell
nem jaj nem
illetve hát nem is kell
meg be is kell avatkozni boszniában
kis(csonka-jugoszláviában
be
ó persze hogy be
jaj nagyos is be kell
mert ha nem avatkoznak be
akkor genocídiumot fog végrehajtani
egy nép
szegény nép
amelyen genocídiumot hajtottak végre
genocídiumot fog végrehajtani két népen is
egy nép
szegény nép
A Mediawave minden éjszakáján Ottó írta tovább a verset,
s én olvashattam másnap, tanúja lehettem egy kivételes
mű születésének. Május 1-jén a sok-sok kínzó kérdés
után, hogy miként lehetne véget vetni a véres őrületnek,
a száznyolcvannégy sorossá tágult vers gyönyörű zárásaként Ottó gyerekkorából felbukkant barátja, Lötyöge:
ha valamelyikünk játék közben megsértette
vagy netán seggbe találta billenteni
lötyöge aki valóban nagyon erős volt
égre emelte kezét
és üvölteni kezdett mint a vadszamár
fogjatok le mert megölöm
és akkor mi szépen úgy tettünk
mintha lefognánk
még nyögtünk is hozzá
hogy milyen nehéz őt lefogni
és lötyöge mintha mi sem történt volna
tovább játszott velünk
amíg ismét meg nem sértette
vagy seggbe nem billentette valaki
akkor lötyöge ismét az égre emelte kezét
és üvölteni kezdett mint a vadszamár
fogjatok le mert megölöm
és akkor mi ismét úgy tettünk mintha lefognánk
még nyögtünk is hozzá
hogy milyen nehéz lötyögét lefogni
megakadályozni abban hogy öljön
megakadályozni abban hogy minket leöljön
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FILMPROGRAM
49 országból 741 nevezés érkezett, ebből 68 főprogram (verseny), 120
kategória- és bemutatóprogram (információs). Nevezési kategóriák: általános,
kisebbségi, zene-tánc

MEDIAWAVE 1995 DÍJLISTA
FŐDÍJAK:
● Fikciós fődíj
Dave Borthwick(GB): HÜVELYK MATYI TITKOS KALANDJAI
● Dokumentum fődij
Pavel Pechonkin (RUS):
AZ EMBER, AKI FELSZERSZÁMOZTA IDEÁT
KATEGÓRIA DÍJAK:
● Általanos kategória díja
Maciej Wszelaki (AUS): BUKFENC
● Kisebbsegi kategoria dija
Irina Zaitseva (RUS): TESTVÉREK
Ellen Bruno (USA): lma az ellenségért
● Animációs kategória díja
Alexij Kharitidi (RUS): GAGARIN
A ZSŰRI DÍJAI:
● Legjobb operatőr díja
Baranyai László (AUS): BUKFENC
Kotnyek István: (HUN): ÁRNYÉK VETÜL A PORSZEMRE
● Dokumentumfilm díj
Kamondi Zoltán (HUN):
MAGYAR TARKA * MULTITEXT KFT díja
Margareta Heinrich - Eduard Erne (GER/AUS):
A CSEND FALA * EUROPROFIL-díja
A ZSŰRI KÜLÖNDÍJAI:
Boris Krinitsyn (RUS): AZ UTOLSÓ ATLANTISZ
Tomas Hejtmanek (CZECH): SZÁZADIK
McFernandes (BRA): AZ ÁRVERÉS
Peep Puks (EST): EMIL
Zelimir Gvardiol (YUG):
I DON'T KNOW WHERE, OR WHEN, OR HOW
A ZSŰRI OKLEVELE:
Éva Visnyei (BEL): HANS ES ANNA
Villányi László (HUN): REJTŐZKÖDÉSEK
Monica Frota (BRA): CÉLZÁS
Stephan Kucera (CZE): SZÍNTANULMÁNY

A FESZTIVÁL (nem a zsűri által odaítélt) KÜLÖNDÍJAI:
● Kritikusok díja
F. Senderov (RUS): A KALITKA
● MAFSZ díja
Stephen Brown (GB): LÉLEGZÉS
● KVB (Köizgáz Vizuális Brigád) díja
Pal Sletaune (NOR): GYORSBÜFÉ
● A MEDIAWAVE Alapítvány díja
B.Artemcsuk (RUS): EGYENESEN
● Közönségdíj
Dave Borthwick(GB):
THUMB / HÜVELYK MATYI TITKOS KALANDJAI
● A MEDIAWAVE Alapítvány és
a KVB közös kurátori díja
Nagy Marit, a film főszereplője és Vivi Dragan Vasile operatőr
a Részleg című filmben látható munkájukért.

1995 NEMZETKÖZI ZSŰRIJE
●
●
●
●
●
●
●

Elem KLIMOV - rendező (RUS)
TOLNAI Ottó - költő (SRB)
Vivi Dragan VASILE - operatőr (ROM)
Gao HONG GU - rendező (CHI)
Rita CSAPO-SWEET - tanár (USA)
BUGLYA Sándor - rendező (HUN)
HORVÁTH György - kritikus, fesztiváligazgató (HUN)

HELYSZÍNEK: Lloyd (új központ), Vár-Art, Xántus Múzeum, Városi
Művészeti Múzeum, Napóleonház, Evangélikus Öregtemplom, Karantén, Kimlei mozi, novákpusztai kastély és parkja
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A szervezésben résztvevő főbb munkatársak
Kuratóriumelnök: Czabán György • Szervezők: Hartyándi Jenő (főszervező),
Szolnoki József, Lázár Károly, Tóth Tamás, Bede-Fazekas Zsolt, Tóth Erzsébet • Program: Hartyándi Jenő • Filmelőzsűri: Bakács Tibor Settenkedő, Ganczer Sándor, Czabán György, Hartyándi Jenő, Perger Gyula, Tóth Erzsébet •
Főbb munkatársak: Jelencsis Bea, Berki Eszter, Huber Hajnalka, Boros Szilvia, Hujber Géza, Salomvári György, Ferencz József, Fodor Zsolt, Berki Vera,
Opra Vilmos, Tóth Péter, Nagy Tamás, Frey Ary, Katona Márta, Kiss Gabi,
Kákai Judit, Borbély Krisztina, Baran Klára, Erőss Katalin, Kárai Szilvia, Medgyasszay László, Bordács Edina, Ferenczy Júlia, Kránitz Mauren, Czechmeister Szilvia, Ferencz József, Fodor Zsolt, Kádár Sándor, Kelemen Csaba,
Tóth László, Némethi Zsolt, Őszi Zoltán, Boka Gábor, Naszádos Lajos, Do-

monkos Zoltán, Németh Anita, Szusin Sándor, Sáry Ibolya, Kiss Gabi, Csikós
Szonja, Buzás Mihály, Vidos Tibor, Balaskó Attila, Sperlinger Krisztina, Csete
Jutka, Perger Gyula…

KONCERT, SZÍNHÁZ, PERFORMANCE,
KIÁLLÍTÁS, INSTALLÁCIÓ
Balanescu Quartet (GBR), Dresch Quartet, Grencsó Kollektíva, Mezei & Cesnevar Duo (YUG), Frigid Air, Garaboncos (YUG), Mu, Anima, Maskarades,
Bak Zoltán, Tin-Tin, Rakonca, Morell Mihály, Orbán Dezső (AUS), Maya népművészet, Kása Béla, b.z. háttérrajzai (YUG), Dormán László (YUG), Nem
létező tárgyak kiállítása (Buzás Mihály), Mozgó ház - Jeanne d’Arc, Samira
Sinai (Irán), Boka Gábor & Szőke András: Cirkusz, Bagoly-est (Balázs Attila,
Bicskei Flóra, Gemza Péter, YUG), Pantomimia (ROM)

Visszaemlékezések
NOVÁK ERIKA
Történt ez 1985-ben? Nickelsdorfban, Hegyeshalommal átellenben lévő határfaluban egy avantgarde jazzfesztiválon, a mobil előtti korszakban, amikor olyan
kőkori eszközökkel próbálták megtalálni egymást az emberek, mint toll és papír.
Több helyre kifüggesztve lógott egy lapocska rajta a felirat: "Jenő kereslek....." Feltűntek ezek az üzenetek egy vajdasági lánykának, és aláfirkantotta ama
ominózus mondatot: "Jenő! Mi lóg elő? Két tojás és egy habkeverő???" leült az egyik ilyen lapocska alá és várt. Meg is jelent ott két fura figura:)
Kálmán és Turpi, Ausztráliából, akik szintén vártak, de akkor már együtt a lánnyal. És jött A Jenő! Ezzel a "habkeverős" mondattal szokta kezdeni Bicskei Zoli alias Fufu, vajdasági rajzoló és zenei szervező barátunk annak idején, és
manapság is, ha Jenővel találkozik. A vajdasági lány, Fufu húga Gigi, aki ezzel a kis "viccel" valami olyat
indított el, amit akkor talán senki nem gondolt volna. Innen indult én úgy emlékszem a mediawaves csapat
vajdasági szála, kapcsolatrendszere ami még jóval a rendszerváltás előtti időkre nyúlik vissza.

Ravazdi Kerekasztal
A 90-es évek közepén, alternatívnak aposztrofált magyar kulturális szervezetek hozták létre a „RAVAZDI
KEREKASZTAL”-t (Ravazd község volt az első találkozók helyszíne), amely éveken keresztül ezen
szervezetek érdekérvényesítő szervezetként működött.
2001-ben a MEDIAWAVE Alapítvány kezdeményezte, hogy a „RAVAZDI KEREKASZTAL” szellemiségének folytatásaként díjazásban részesüljenek az olyan magyar és az országban fellépő, egyedi
művészeti életpályával rendelkező személyiségek, kiknek civil és/vagy szuverén szellemisége
sosem illeszkedett az épp aktuális vagy divatos kulturális irányzatokhoz, hanem saját, belső művészeti iránytűjük által kijelölt útjukat járják. Sokszor nehéz természetű, robbanékony, „nagy lelkű”
vagy éppen a végtelenségig szelíd, alázatos, visszahúzódó, szinte észrevétlen személyiségekről van
szó. Az elismerés neve a ”PÁRHUZAMOS KULTÚRÁÉRT” díj lett.
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FILMPROGRAM
51 országból 893 nevezés érkezett, ebből 81 főprogram (verseny), 135 kategória- és bemutatóprogram (információs). Nevezési kategóriák: általános, kisebbségi, zene-tánc, nőkférfiak, Porlepte dobozok

MEDIAWAVE 1996 DÍJLISTA
● Fődíj (megosztott)
Thierry Knauff (BEL): BAKA
Vincent Monnikendam (NL): MOTHER DAO THE TURTLELIKE
● Legjobb fikciós film
Cristan Galaz (CHI): THERE IS A MAN IN THE MOON
● Legjobb operatőr díja
Chilinski (GER): MIDDLE OF THE MOMENT
● Legjobb színésznő díja
KAROLINA OSTROZNA (Dorota Kedzierzawska (POL): CROWS
● Legjobb rendező díja
Marie Craven (AUS): MAIDENHEAD
● Legjobb kisebbségi film díja (megosztott)
Goran Radovanovic (YUG): COLUMBA URBICA
Diana Matuzevicieué-Kornelijus Matuzevicius (LTU): ILLUSIONS
● Legjobb rövid dokumentumfilm díja
Ella Davletshina (RUS): IS THERE LIFE ON EARTH?
● Zsűri különdíja
Roman Vavra (CZE): ONCE UPON THE TIME
● Legjobb művészeti produkció
Phil Mulloy (SCO): THE SOUND OF MUSIC
● Legjobb kísérleti film
Istvan Kotnyek (HUN): BURNING PEAR
● Legjobb történelmi dokumentumfilm (Porlepte Dobozok)
Marlon E.Fuentes (USA): BONTOC EULOGY
● Legjobb szociográfia
Peter Gabor (HUN): ...AND MIKA?
● Legjobb életrajz
Bruce Weber (USA): LET'S GET LOST
● Az animációs szakmai zsűri díja
Clive Walley (WAL): THE DIVERTIMENTO No.3.
● A tánc szakmai zsűri díja
Morleigh Steinberg (USA): TRAVELING LIGHT
Bernar Hebert (CND): THE LITTLE MUSEUM OF VELASQUEZ
● Zsűri különdíja (non fiction)
El Eini Sonia (HUN): PILLANATNYI ELMEZAVAR
● Zsűri különdíja (fiction)
Francine McDougall (USA): PIG!
A FESZTIVÁL KÜLÖNDÍJAI
● Az előzsűri díja
Mike Hoolboom (CDN): HOUSE OF PAIN
● A MEDIAWAVE Alapítvány díja
Thierry De Mey (BEL): LOVE SONNETS
Milorad Krstic (HUN): MY BABY LEFT ME
● Közönségdíj
Gil Alkabetz (GER): YANKALE
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1996 NEMZETKÖZI ZSŰRIJE
Fikciós zsűri:
● BEREMÉNYI Géza - író, rendező (HUN)
● Rita CSAPO-SWEET - tanár (USA)
● Zuzana GINDL-TATAROVA - dramaturg, tanár (SLK)
● Vivi Dragan VASILE - operatőr (ROM)

Sosoka Quintet (SLK), Westminster Apu, Csókolom, Norma Araiza (CND),
Stephen La Frenia (CND), Lopótök, Brigitte Antonius Ingeborg (AUT), Peter
Ogi, Maskarás, Rába táncegyüttes, Népek kocsmája – Buzás és Szőke performance, kiállítások - Goran Gvardiol (YUG), Morell Mihály, Nikolov Dimce
(MAC), Mediaculpa (ROM), Samira Sinai iráni szőnyegei, a pécsi Parti Art
Galéria, Gromek Fotógaléria, „Egy közös Európa felé” az Európa Tanács filmes konferenciája, beszélgetés az indián kultúráról – Daniel Hill indián filmessel, Az animációsfilm története – Jean-Charles Rousseau előadása
(FRA), Cakó Ferenc homokanimációja…

Nem fikciós zsűri:
● Sergej BUKOVSKI - rendező (UKR)
● Susan M. PAPP/AYKLER - producer, rendező (CAN)
● PARTI NAGY Lajos - író (HUN)
● VILLÁNYI László - költő (HUN)

Animációs szakmai zsűri:
● ÁMON András - animátor (HUN)
● CAKÓ Ferenc - animációsfilm rendező (HUN)
● Radu IGAZSÁG - animációsfilm rendező, tanár (ROM)
● Jean-Charles ROUSSEAU - grafikus (FRA)
● SZEMADÁM György - festő, író (HUN)

Tánc szakmai zsűri:
● KISS János - táncos,
a Győri Balett rendezője (HUN)
● BOZSIK Yvette - táncos,
koreográfus (HUN)

HELYSZÍNEK: Lloyd (központ), Xántus Múzeum, Városi Művészeti
Múzeum, Győri Levéltár, novákpusztai kastély és parkja

A szervezésben résztvevő főbb munkatársak
Kuratóriumelnök: Czabán György • Szervezők: Hartyándi Jenő (főszervező),
Szolnoki József, Lázár Károly, Tóth Tamás, Bede-Fazekas Zsolt, Tóth Erzsébet • Program: Hartyándi Jenő • Filmelőzsűri: Bakács Tibor Settenkedő, Ganczer Sándor, Czabán György, Hartyándi Jenő, Perger Gyula, Silló Sándor, Tóth
Erzsébet • Főbb munkatársak: Deák Tamás „Döki”, Bede-Fazekas Tenzi, Jelencsis Bea, Berki Eszter, Boka Gábor, Buzás Mihály, Zugman Zoltán, Józsa
Zoltán, Szőke András, Tolnai Judit, Kató Jusztina, Frey Ary, Baranek Mercédesz, Bári Ildikó, Berki Vera, Erős Katalin, Ferenczy Júlia, Hartyándi Ádám,
Prátser Viktor, Kákai Judit, Katona Márta, Nesztor Viki, Medgyasszay László,
Velő Gábor, Ferencz József, Kádár Sándor, Kádár Ervin, Hozó Jenő, Kelemen
Csaba, Tóth László, Némethi Zsolt, Szatmári Ildikó, Opra Vilmos, Tóth Péter,
Velicsányi Zoltán, Naszádos Lajos, Domonkos Zoltán, Ferenczi Dóra, Karcsu
Petra, Németh Anita, Szusin Sándor, Katona Márta, Kákai Judit, Vidos Tibor,
Csáki László, Maráczi Manuéla, Zsédely Teréz, Horváth Zoltán, Gulyás Ágnes,
Ujvári Sándor, Veres Zsuzsa…

Visszaemlékezések
BÉRCZES LÁSZLÓ színházi rendező, fesztiválszervező
A 9 haiku című film forgatásának stábfotója
(Novákpuszta, Kastélypadlás 1995)
Megszállottan dolgoztunk a novákpusztai padláson, eszement tempóban hajtottam korán reggeltől késő estig, szinte nem aludtam… egész lényünket csak
a jelenre feszítve motyogjuk a haikukat és közben születnek a képek… - és
ebben a tökélyben, emlékszem, egyetlen zavaró momentum van, amit a mából
sehogyansem tudok elhelyezni, hiszen sokadszor jártam már akkor a Mediawave-en, igaz, táborban először, de mégis: ezt a megállás nélküli sodrást, ezt
a világból kiszakított, padlásnyi burkot, ezt a tökéletes befelé figyelést … szóval ezt a mesebeli burkot számomra egyetlen idegen elem zavarja: egy fura
faszi, aki egy szót se szól, még csak nem is köszön, illetéktelen idegenként,
de pimaszul és felháborítóan otthonosan közlekedik köztünk, hol egy gerenda
mögül kilesve, hol a padlón elfeküdve, mindig a kamerát tartva rögzíti, ami
történik. Hogy az Istenbe nem bír szólni-kérdezni, maradhat-e, kamerázhate, egyáltalán, hogy nem zavar-e… micsoda pökhedi fasz ez itt, és úgy csinál,
mintha övé lenne itt minden, meg ez a hülye csavart szakáll is, azt hiszi, ettől
valaki?!
KÉMERI ATTILA "Rampai"
újságíró, kulturmunkás, szimpatizáns
És amikor Novákpusztán a kastélyban egy négyszemélyes szobán osztoztunk
a fiatal Lajkó Félix bandájával (összesen hatan), hogy megszülessen a bunyevác című kompozíció. Is. És amikor már a fesztivál végeztével próbáltuk
magunkat feltornyosítani a Győr-Szeged távolsági buszra, kánikulában, embertömegben, izzadva, és amikor már mindenki azt hitte, végre elindulunk,
bele a Dél-Alföldbe, a zenekar meg majd még aztán a Bácskába, akkor érkezik az egyik Kurina, akinél talán csak a nagybőgője volt testesebb, és utolsóként megpróbál felnyomulni a buszra, hogy aszongya, „jáj mán, drága
kizkezitcsókolom, tessék mán engedni, csak ez a kis hegedűt még had vigyem
hátra”.

KONCERT, SZÍNHÁZ, PERFORMANCE,
KIÁLLÍTÁS, INSTALLÁCIÓ
Duo Zrik (RUS), Lajkó Félix Band (YUG), Dresch Quartet, Grencsó Kollektíva
és Bigband, Frigid Air, Negedlander (GER), Draskovic & Markovic Duo (YUG),
Rona Hartner (ROM), Granny had a Goose”, Parghel Family (ROM), Dodo
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FILMPROGRAM
72 országból 902 nevezés érkezett, ebből 81 főprogram
(verseny), 86 ifjúsági verseny, 146 kategória- és bemutatóprogram (információs). Nevezési kategóriák: általános, kisebbségi,
porlepte dobozok, zenei, ifjúsági

HELYSZÍNEK: Lloyd (központ), Művészetek szentélye
(volt zsinagóga), Xántus Múzeum, Városi Művészeti Múzeum,
Győri Levéltár, MTA Központ, Széchenyi Főiskola, hédervári
kastély és parkja

A szervezésben résztvevő főbb
munkatársak

MEDIAWAVE 1997 DÍJLISTA
● Fődíj Popov Taras-Vlad Tulkin (KAZ): EXPERIMENT OF THE CROSS
● Legjobb játékfilm díja
Veit Helmer (GER): "SURPRISE!"
● Legjobb hosszú dokumentumfilm díja
Alanis Obomsavin (CND) KANEHSATAKE - 270 years of resistance
● Legjobb animációs film díja
Tyron Montgomery - Thomas Stellmach (GER/USA): QUEST
● Legjobb rövid dokumentumfilm díja
Diana Matuzeviciené - Kornelijus Matuzevicius (LIT):
BEHIND THE THRESHOLD
● Legjobb operatőr díja
Iolande Cardin - Rossignol (CND): LODELA
● Legjobb pszeudo dokumentumfilm díja
Sándor Kardos (HUN): GROWING CITY
● Legjobb kísérleti film
Vera Neubauer (GBR): THE LADY OF THE LAKE
● Legjobb táncfilm
András Veszprémi - Barbara Bombicz (HUN): THE DREAM OF CREATION
● Ifjúsági zsűri fődíja
Péter Kerekes (SLK): JOZSEF BALOGH, PRIBENIK and THREE DAYS IN
THE MONASTERY JASOV
● Legjobb fikciós ifjúsági film
Csongor Gáspár (RO/HUN):
CAN I GO INTO THE WATER WITH A TAMPON?
● Legjobb ifjúsági dokumentumfilm
Dianna Groó (HUN): TRAPE...
● Legjobb ifjúsági animációs film
Katarina Urbanova (SLK):
LOVERS WITHOUT CLOTHES

A FESZTIVÁL KÜLÖNDÍJAI
● Kritikusok díja
David Cost (USA): SHELTER
● Az előzsűri díja
Alexander Stoliarov (UKR): CHORAL
Sergey Dvortsevoy (RUS): PARADISE
● A MEDIAWAVE Alapítvány díja
Juan Carlos Rulfo (MEX): GRANDFATHER CHENO AND OTHER
● A legjobb irodalmi forgatókönyv
Grünwalsky Ferenc (HUN): ONE DAY FROM SEVEN
● Közönségdíj An Vrombaut (GBR): LITTLE WOLF
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Kuratóriumelnök: Czabán György • Szervezők: Hartyándi Jenő
(főszervező), Szolnoki József, Tóth Tamás, Bede-Fazekas Zsolt,
Kádár Sándor, Bári Ildikó • Program: Hartyándi Jenő • Filmelőzsűri: Bakács Tibor Settenkedő, Czabán György, Durst György,
Hartyándi Jenő, Perger Gyula, Silló Sándor • Főbb munkatársak: Frey Ary, Farkas Boglárka, Molnár Nóra, Zsók Ágnes, Baranek Mecédesz, Berki Eszter és Vera, Bokor Bea, Ferenczi
Júlia, Gats Mária, Hartyándi Ádám, Hozó Csilla, Katona Márta,
Légrádi Ferenc és Matild, Medgyasszay László, Németh Edina,
Udvarácz Mira, Velő Gábor, Ferencz József, Kádár Ervin, Hozó
Jenő, Kelemen Csaba, Tóth László, Sátor Balázs, Boka Gábor,
Opra Vilmos, Tóth Péter, Vidos Tibor, Velicsányi Zoltán, Naszádos Lajos, Domonkos Zoltán, Ferenczi Dóra, Karcsu Petra,
Szusin Sándor, Dobrodka Szilvia, Révai Krisztina, Orosz Enikő,
Tóth Péter, Hécz Péter, Krokker András, Varga György, Csáki
László, Maráczi Manuéla, Zsédely Teréz, Molnár István, Korodi
Szabolcs, Horváth Zoltán, Gulyás Ágnes, Magyar Attila, Borsovszky Éva, Fazekas Sándor, Váradi Gábor, Lengyel Sándor,
Pósa Viktor, Varga-Sabján Dóra, Debreczeni Márton, Földváry
Mónika, Cserháti Györgyi

KONCERT, SZÍNHÁZ, PERFORMANCE,
KIÁLLÍTÁS, INSTALLÁCIÓ
„Cigányok Magyarországon” tudományos konferencia, Maia
Morgenstern (ROM), Peter Kowald (GER), Kampec Dolores,
Grencsó Kollektíva – Századeleji ragtimek, Rona Hartner, Dodo
Sosoka (SLK), Luxor – indonéz táncok, Grencsó Big Band – A
Villa Negra nem apáca zárda, Auróra, Rakonca, Ujgur népzene
és tánc (CHI), Hülttöltöttkáposzta (ROM), Szabó Sándor, Lajkó
Félix & Lőrinszky Attila (YUG/HUN), Jeanne Lee (USA) & régi
Dresch Quartet, Regős Quartet, Dresch Quartet, Bob Ostertag
(USA), Tatros, Granny had a Goose Blues Band, Westminster
apu, Mozgó ház – Beckett-dalok, Bárka Társulat – Maldorod
énekel, Tavaszünnep – Szent György harca a sárkánnyal, Szárnyas Sárkány hete bemutatkozó, Maskarás, Ort-Iki, Voces Romaniae (ROM), Győri Balett, Közép-Európa Táncszínház,
Krumplibogár Fesztivál Héderváron – krumplibogár szoboravató, élő filmszínház, ujgur ételbemutató, Lopótök – Rómeó és
Júlia, és számos kiállítás beszélgetés és előadás…

1997 NEMZETKÖZI ZSŰRIJE
Fiction zsűri:
● Irene LOPEZ KUCHILAN - televízió - és filmrendező (CAN)
● Emile BRETON - újságíró (FRA)
● Vivi Dragan VASILE - operatőr (ROM)
● PARTI NAGY Lajos - író (HUN)

Non-Fiction zsűri:
● Sergej BUKOVSKI - rendező (UKR)
● Vincent MONNIKENDAM - filmes (NED)
● Peter ROBERTS - filmes (GBR)
● VILLÁNYI László - költő, szerkesztő (HUN)

Visszaemlékezések
DINNYÉS MÁRTA fesztivállátogató, majd önkéntes tolmács
Először 1997- ben vettem részt a Mediawave szinte minden programján...
Épp a zsúfolt Lloyd büfében igyekeztem átkelni a tömegen, kezemben itallal,
miközben meglöktem egy ismeretlen fiatalembert, hogy kilötyögött a söre.
Hátranézett, hasonlatosan ahhoz, ahogy Rúzsa Sándor voná össze anno a
szemöldökét.
'Ki lökdös, ki ez a nagyon hü..." majd megfordultam: "Bocsi! " - mondtam...
Ekkor ".Hű, de csinos"-ra változott meg hirtelen arckifejezése...
Mentem tovább, s néhány perc múlva úgy keveredett össze a tömeg, hogy
közös ismerősökkel találkoztam, akik közül az egyik a következőképp mutatta
be nekem:: Ő Roberta, Győr legendás hangtechnikusa…
Nagy beszélgetések következtek,
közös éjszakai koncertlátogatások a Zsinagógában, s hajnalig
tartó beszélgetések - s még véget
sem ért a fesztivál, mi már tudtuk,
hogy együtt maradunk....

Petrovicz Attila
Ifjúsági zsűri:
● BUGLYA Sándor - rendező, operatőr (HUN)
● BÉRCES László - színházi rendező, újságíró (HUN)
● Zuzana GINDL-TATAROVA - forgatókönyvíró, dramaturg (SLK)

Győri építész (É-1 munkacsoport)
a 90-es évek vége óta a fesztivál
és az alapítvány építészeti engedélyköteles ügyeinek (archívum,
Rómer ház) önkéntes segítője, támogatója. A lényeg, hogy sokakat megszólítottatok, sokakat egy tető alá hoztatok, igazi értékeket mentettetek és közvetítettetek, valódi emberi hangon szóltatok, mindig felette a rendszerváltás
hangoskodásainak. Ez az, ami megmarad, a többi szétfoszlik. Azt hiszem nyugodtan nevezhető mindez missziónak egy célját és iránytűjét vesztett világban.

Mesics György
’Mesó’
„Őszintén szólva konkrét sztorik
sem ugranak be, annyira emlékszem, hogy fiatalkorom meghatározó élményei között volt a
fesztivál, minden évben nagyon
vártam/vártuk a tavaszt, amikor
általában az első igazán jó időjárással együtt élvezhettük egymás társaságát és a semmihez sem hasonlítható
intellektuális-közösségi élményt, ami a Mediawave-nek mindig is a sajátja volt.
A nyári patonai együttlétek szintén felejthetetlen élményekkel gazdagítottak,
nem biztos, hogy a Wave és a Bilibáncs nélkül is ezt az irányt vette volna az
életem. És itt most a jó dolgokra gondolok :-D”

Bujdosó János muzsikus
…És hát ugye zsinagóga, Győr, a sok híd, nna, szóval ifjúságunk elsüllyedt
atlantisza, hogy ilyen jó nyálas legyek!!
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HELYSZÍNEK: Rába mozi (központ), Művészetek szentélye (volt zsinagóga), Győri Levéltár Börtön galéria, Hédervári kastély és parkja, rábapatonai Diófa presszó
A szervezésben résztvevő főbb munkatársak
Kuratóriumelnök: Czabán György • Szervezők: Hartyándi Jenő (főszervező),
Tóth Tamás, Bede-Fazekas Zsolt, Gőcze György, Bári Ildikó, Kádár Sándor
Program: Hartyándi Jenő • Filmelőzsűri: Bakács Tibor Settenkedő, Czabán
György, Durst György, Hartyándi Jenő, Perger Gyula, Silló Sándor, Varga Balázs • Főbb munkatársak: Berki Eszter, Ujvári Sándor, Tóth Péter, Opra Vilmos,
Deák Tamás „Döki”, Hartyándi Mária, Boka Gábor, Bede-Fazekas Tenzi, Frey
Ary, Nagy Ildikó, Molnár Nóra, Oláh Attila „Odi”, Zsók Ágnes, Stibinger Ágnes,
Baranek Mecédesz, Berki Katalin, Vera és Kata, Bokor Bea, Ferencz Erzsébet, Ferenczy Júlia, Fülöp Ildikó, Gats Mária, Gulyás Ágnes, Hozó Csilla, Katona Márta, Légrádi Ferenc, Németh Edina, Udvarácz Mira, Varga Judit,
Földvári Mónika, Gerhárt Györgyi, Gáspárik Attila, Ferencz József, Kádár
Ervin, Hozó Jenő, Gulyás Norbert, Tímár Levente, Primusz István, Sátor Balázs, Velicsányi Zoltán, Naszádos Lajos, Domonkos Zoltán, Légrádi Matild,
Tóth Sándorné, Ferenczi Dóra, Karcsu Petra, Hegedős Kornél, Varga Sabján
Dávid, Csáki László, Maráczi Manuéla, Zsédely Teréz, Molnár István, Hartyándi Ádám, Magyar Lajos, Süle Zoltán, György Ernő, Heiter Péter

FILMPROGRAM
64 országból 1157 nevezés érkezett, ebből 94 főprogram (verseny), 216
kategória- és bemutatóprogram (információs). Nevezési kategóriák: általános,
kisebbségi, porlepte dobozok, zenei

MEDIAWAVE 1998 DÍJLISTA
● Legjobb kísérleti film
CSÁKI László (HUN): PIKNIK
● Legjobb dokumentumfilm
Franco De PENA (POL/VEN): EGY ILLÚZIÓ JÖVŐJE
● Legjobb „Porlepte dobozok” (megosztva)
Igor MALAKHOV & Maxim ASADCHYY (UKR/RUS):
A VÉGZET MAGA. EGY ÁLOM
Bill MORRISON (USA): THE FILM OF HER
● Legjobb abszurd kisjátékfilm
Marc-Henri WAJNBERG (BEL): ÉBRESZTŐÓRA
● Legjobb kisjátékfilm
Jos STELLING (HOL/GER): WAITING ROOM
● Legjobb rendező
HAJDU Szabolcs (HUN): NECROPOLIS
● Legjobb operatőr
ERDÉLYI Mátyás (HUN): NECROPOLIS
● Legjobb játékfilm
Damien O’DONNEL (IRE): HARMIONCÖT FÉLRE
● Legjobb rövid animációs film
Matej KLADEK (SLK): CROCODILE TAKES IT EASY
● Legjobb animációs film
Gil ALKABETZ (ISR/GER): RUBICON

A FESZTIVÁL KÜLÖNDÍJAI
● Az előzsűri táncfilm díja
Levi ZINI (ISR): ANAPHASE – THE FILM
● Az előzsűri dokumentumfilm díja
Jacob THUESEN (DEN): UNDER NEW YORK
● Az előzsűri animációsfilm díja
Ülo PIKKOV (EST/FIN): CAPPUCINO
● Kritikusok díja
Nicholas LYON (GER): HILDA HUMPHREY
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KONCERT, SZÍNHÁZ, PERFORMANCE,
KIÁLLÍTÁS, INSTALLÁCIÓ
„Piroslámpás évszázadok” tudományos konferencia, Főnix, Tin Tin, Grencsó
Kollektíva, Ágens, Regős Quartet, Baló István együttese, Makám, Negerlander (GER), Benkő Róbert, Tom Cora (USA), Kátai Zoltán – Középkori erotikus
dalok, Miguéu Montanaro (FRA), Corvus Corax (GER), Dél-Alföldi Szaxofon
Együttes (YUG/HUN), Iva Bittová & Vladimir Václarek (CZE), Dresch Quartet,
Scandinavian Jazz Quartet (DEN), Trifán együttes + Karácsony Lázár és
Mihók Demeter (Gyimes), Iva Bittová & Dorothea Kellerová (CZE), KözépEurópa Táncszínház, Boka Gábor - Mahmud pasa megszámlált végnapjai és
gyönyörűséges halála, Májusfa állítás, Szárnyassárkány Hete bemutatkozás
és számos kiállítás és beszélgetés, előadás…

1998 NEMZETKÖZI ZSŰRIJE
●
●
●
●
●

GOTHÁR Péter - televízió - és filmrendező (HUN)
Sergej BUKOVSKI - rendező (UKR)
GÓZON Francisco - rendező, operatőr (VEN)
PARTI NAGY LAJOS (HUN) - writer
TOLNAI Ottó - költő (SRB)

Visszaemlékezések
CSURÁK ERZSÉBET népművelő, fesztiválszervező, selyemfestő
Amikor a Mediawave 1998-ban Párizsba látogatott én is ott voltam a csapatban. Egy hajón
voltunk a Szajnán. Rengeteg francia volt kíváncsi a koncertekre és közben versenyezve falták
azt a kb. 120 db túrós palacsintát, amit hirtelen felindulásból Gulyás Ágival sütöttünk nekik.
Falták, mert nem ismerik a túrót. Ez egy szép kis gasztro-zenei élmény volt nekik, azt hiszem.

ZUGMANN ZOLTÁN vásári komédiás rendező
A téma Gerencsér Károly (Karesz) reklámszatyor gyűjteményének közzététele kiállítás formájában 1998-ban
Hisz a táskát használni kell, szennyeződés esetén nem árt kimosni, szárítani, külön érték, ha a táska fülei megnyúlnak, vagy összegyűrődve már-már egy
nájlon madzagot formáznak. Ekkor szépen hajtogatva, esetleg spontán összegyűrve egy nagyobb táskában tárolni is kell. Sokáig, évekig, „kellezmégegyszer”,
vagy „jóleszvalamire” gondolattal felvértezve óvni szükségeltetik.
S ekkor eljöhet az a pillanat, amikor kiderül, hogy mindenki emlékszik ezekre a hétköznapi szatyrokra, az emlékek életre kelnek, mosolyt csalnak az arcokra,
miközben fröccsözünk, sörözünk, egymás szavába vágva,” ésarraemlékszel?” „ésmivoltazami?” kérdések közepette röhögünk egy letűnt kor eltűnt emlékein.
Valahogy így derült – derülhetett ki, hogy Karesznek komplett gyűjteménye van ezekből a táskákból, s innen egyenes út a kiállításig…
Tehát: ruhaszárító kötélként spárgák kerültek kifeszítésre, s arról néztek le a nájlonok, reklámtáskák azokra, akik felnéznek rájuk. Kiállítás, mosoly, vidám fogadtatás, minden rendben. Aztán este, aztán éjjel, s eljött a hajnal… aztán a reggel és a délelőtt is.
No meg a döbbenet, mert ekkorra eltűnt a nagybecsű kiállítás!!! Műkincsrablás esete, vagy csak a tőzsdén megugrott a „magyarnájlon” árfolyama? A magyarázat
sokkal egyszerűbb. A helyzet, a megoldás, és sokszor az épület kulcsa a takarító néniknél van. A mi nénink sem szerette a rendetlenséget, így határozott
mozdulattal szüntette meg a kiállítást, a gyűjteményt, s a reklámszatyrok halhatatlanságba vezető útját. S mivel a kukások is jól dolgoztak, el is vitték azt a
hulladéktároló edényt, amelyben madzagra fűzve egy kor mindennapi kellékei kerültek, s tűntek el.

Nagy Martina német származású, gimnáziumi tanár
Annak idején Magyarországra jött férjhez. De a tanítás mellett fotózik, kézműveskedik és aktív, segítő résztvevője a művészeti eseményeknek.
Egyszer a vetítőfülkében ültem, egy gyönyörű halk és lírai osztrák film szövegét magyarul kellett bemondanom a mikrofonba. Ment a film, a zsűri feszülten
nézte a filmet, én a szövegre és a hangomra koncentráltam, sötét volt..... és akkor Tóth Tamás nekiment egy rakás filmtekercs-doboznak. A rakás összeesett,
szétgurultak a dobozok, ami mennydörgéses csörömpölést okozott. Tamással alig bírtuk visszatartani a nevetést.
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HELYSZÍNEK: Rába mozi (központ), Művészetek szentélye (volt zsinagóga), Városi Levéltár Börtön galéria, Xántus Múzeum, rábapatonai Diófa
presszó, dunaszerdahelyi NFG-1-Film Klub

FILMPROGRAM
46 országból 748 nevezés érkezett, ebből 72 főprogram (verseny), 145
kategóriaprogram (információs). Nevezési kategóriák: általános, kisebbségi,
porlepte dobozok, ifjúsági, hedonizmus, jazz

MEDIAWAVE 1999 DÍJLISTA
Fődíj - Marat Magambetov - Sergei Loznista (RUS/GER): LIFE, AUTUMN
Legjobb rendező díja - Milos Radovic (YUG): MY COUNTRY
Legjobb fikciós film (megosztott)
Menjah Huda (GBR): JUMP BOY
Tomas Barina (CZE): END OF A SEASON
Legjobb operatőr díja - Sorin Dragoi (ROM/GER): THE LAST
VENETIANS
Legjobb dokumentumfilm díja
Fransec Calvert (GER): CRACKS IN THE MASK
Legjobb animációs film díja - Pál Tóth (HUN): ANOTHER DAY
Legjobb ifjúsági animációs film díja
Robert Morgan (GBR): THE MAN IN THE LOWER LEFT HAND CORNER OF THE PHOTOGRAPH
Legjobb ifjúsági dokumentumfilm díja
Peter Kerekes (SLK): MORYSTATS AND LEGENDS OF LADOMÍROVÁ
Legjobb forgatókönyv díja
Peter Brosens - Dorjkhandyn Turmunkh (BEL-MONG): STATE OF DOGS
Legjobb színésznő díja
Júlia Nyakó in Cs. Nagy Sándor-Pólik József (HUN): LAMM
Legjobb elsőfilmes díja - Dave Ainley (GBR): SOAP
Legjobb zeneszerző díja
Dominik Scherrer (GBR): HELL FOR LEATHER
Legjobb kísérleti film díja
Andrey Kudinenko (BLS): VALENTIN VINOGRADOV'S DREAMS
Előzsűri díjai
Scott Patterson (AUS): PACT, Mike Booth (GBR): LITTLE DARK POET,
Bogumil Godfrejow (POL): NEW FILM
Közönségdíj
Maria V. Heland (GER): CHAINSMOKER
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1999 NEMZETKÖZI ZSŰRIJE
●
●
●
●
●

BALÁZS ATTILA (YUG/HUN) - író, rendező
TOLNAI OTTÓ (YUG) - költő, kritikus
KÖRÖSI ZOLTÁN (HUN) - író, a Magyar Rádió irodalmi részlegének rendezője
PARTI NAGY LAJOS (HUN) - író
VIVI DRAGAN VASILE (ROM) - operatőr

Visszaemlékezések
MÓRA FERENC író, újságíró, szimpatizáns
Mindenki másnak hálás vagyok mindazért, amit azért tett – és tudom, nem
azért tették oly sokan mások, de mégis –, hogy én ott lehessek, láthassam a
saját örömükre táncoló lányokat, azért, hogy a barátaimmal ott fekhessek a
hálózsákon abban a ligetben, ritka megtalált-nyugalomban, bármi tettre való
késztetés nélkül, elmerülve-felszállva, magamban-másokkal egyszerre együtt
és külön.

MIKE HOOLBOOM (neves kanadai filmes)
Még mindig előttem van, mikor megkaptam az első Mediawave-behívót.
Olyasmi volt ez, amire én, egyszál magam, sose lettem volna képes….Leszünk még valaha ennyire közel egymáshoz? Lesz-e még ennyire fontos a
mozi?

VÖRÖS BORISZ ...jó érzés volt, hogy megbíztok bennünk... /volt
munkatárs, az első weboldal kialakítója/
Rohadt jó érzés volt, hogy megbíztok bennünk, és kamerát adtok a kezünkbe,
beengedtek a vágószobába, ránkbízzátok a fesztivál újság szerkesztését. És
az is rohadt jó érzés volt, hogy nem lett cirkusz abból, hogy nekem és szegényes angol tudásomnak köszönhetően az egyik évben az összes szervező
STUFF feliratú kártyával a nyakában szaladgált, vagy hogy véletlenül a lencsevédő kupakban nyomták el a cigit a haverok.
Jó volt filmet csinálni Bilibáncson, azokkal más fesztiválokra járni, barátokat
elhívni a Mediawave-re, sátrazni az ártérben, szamárbőgésre ébredni és Ravazdon henyélni. Jó volt, hogy elviselhetőbbé tettétek Győrt, és példát adtatok
nekünk, minek okán mi is elhittük, hogy tehetünk azért, hogy
jobb legyen Győrben.

A szervezésben résztvevő főbb munkatársak
Kuratóriumelnök: Durst György • Szervezők: Hartyándi Jenő (főszervező),
Bári Ildikó, Kádár Sándor, Bede-Fazekas Zsolt, Gőcze György, Primusz István,
Hauk Ilona, Durst György, Tóth Tamás • Program: Hartyándi Jenő • Filmelőzsűri: Bakács Tibor Settenkedő, Czabán György, Durst György, Hartyándi
Jenő, Perger Gyula, Silló Sándor, Varga Balázs • Főbb munkatársak: Frey
Ary, Opra Vilmos, Tóth Péter, Légrádi Matild, Kelemen Vincéné, Nagy Krisztina, Papp Hortenzia, Szabadfalvi András, Dombi Marina, Gergely Zsolt, Molnár Nóra, Nagy Márta, Csillik Dilara, Emin Kubasi, Berki Katalin, László Kata,
Ferencz Erzsébet, Ferenczy Júlia, Gulyás Ágnes, Légrádi Ferenc, Légrádi
Katalin, Mezei Petra, Kerekes Zsolt, Baán Zoltán, Gáspárik Attila, Ferencz
József, Kádár Ervin, Hozó Jenő, Gulyás Norbert, Tímár Levente, Pusker Péter,
Boka Gábor, Sátor Balázs, Velicsányi Zoltán, Naszádos Lajos, Domonkos
Zoltán, Berta László, Ferenczi Dóra, Hegedős Kornél, Varga Sabján Dávid,
Gergely Zsolt, Iván Annamária, Zsédely Teréz, Ujvári Sándor, Radosza Attila,
Kassay Róbert, Szolnoki József, Fazekas Sándor, Lengyel Sándor, Györe
Gabriella, Molnár Ferenc, Keizinger Erika, Hozó Csilla, Hartyándi Ádám, Magyar Lajos, Süle Zoltán, György Ernő, Heiter Péter, Bankó Zsolt & Ákos, Héger
István, Kovács Szilárd, Szabó Csaba

KONCERT, SZÍNHÁZ, PERFORMANCE
Rona Hartner (ROM), Oboa Quartet, Akosh S. Unit (FRA), Zerkula János
(ROM), Plastic Ohara, Grencsó Kollektíva, Otto Lechner (AUT), Dél-Alföldi
Szaxofon Együttes (YUG/HUN), Bohém Jazz Band, Sophie Chapman-Alana
Hunt (AUS), Iva Bittová-Vladimir Václarek (CZE), The Necks (AUS), Szürke
Farkasok (CHI), Kerényi Róbert és barátai, Pop Iván, Kátai Zoltán, Frigid-Air,
Déja-Vu, Pamach, Afro magic Band (SEN/GUI/ISR/BEL), Anima, Közép-Európa Táncszínház, Ujgur népzene és néptánc (KAZ), Stúdió K – Hólyagcirkusz, Bárka – Mulatság, 7x7 (ROM), Egy faun délelőttje, Vaskakas
Bábszínház és számos kiállítás, beszélgetés és előadás
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2000. év
Az első években fel sem merült bennünk, hogy hosszú életűek leszünk és lám az ezredforduló meghozta számunkra az első kerek évfordulót.
Már a tízéves évfordulónk sem sikeredett felhőtlenre. A támogatások – immár szokásosnak nevezhető - lassú eldőlése, utolsó pillanatos
kényszerű változásokat, pontosabban csökkentéseket eredményeztek. Az előrehaladott szedési munkák miatt demonstratíve nem a programok törlése, hanem áthúzása mellett döntöttünk. Ezért is érdekes kordokumentum a 2000-es műsorfüzet. Több programot le kellett mondanunk, köztük a jubileumra szánt önünneplést (ez nem fájt különösebben, mert nem annyira szeretem az ilyen kényszeres ünnepeljük
magunkat társadalmi szokást). Kellemetlenebb volt az akkor már Győrött hagyománynak számító májusfaállító felvonulás eltörlése. Mindez
alapvetően a város lakóinak bevonását szolgálta (volna), ami a korai években még nem volt jellemző ránk. Ennek következtében a MEDIAWAVE közönségét az első 6-7 évben elsősorban külföldiek és nem győriek alkották. Ezen próbáltunk tudatosan változtatni az ezredforduló
előtti években. Az ilyen nem kellemes mellékzöngék ellenére a hangulat összeállt és a sajtó fennmaradt beszámolóiból egy jól sikerült
fesztivál képe maradt fenn az utókor számára.
De hogy mennyire forrt a levegő a magyar kulturális életben azt a következő sajtónak szánt 2000. szeptemberi levélrészlet érzékletesen
foglalja össze.
Annyit előzetesen, felvezetésként hozzátennénk, hogy ahogy tréfásan mondani szoktuk, egyetlen stabil dolog volt 25 éves történetünkben
a bizonytalanság. Általánosságban megállapítható, hogy 25 év alatt nem volt két egyforma év, amikor ugyanazt a kulturális pályáztatási és
elszámoltatási rendszert alkalmazta volna a magyar állam. Ami az egyik évben teljesen evidens és egyértelmű volt a szabályrendszerekben,
azok egy része bizton megkérdőjeleződött a következőben és általában úgy, hogy a változást előre, tehát a pályázatkiírás és nyerés idején
nem lehetett egyértelműen tudni, hanem csak az elszámoltatáskor kezdték alkalmazni. A kulturális szervezetek legnagyobb felháborodása mellett és sok esetben ennek hatására
visszafogták magukat az elszámoltatók. De ehhez mindig kellett egy balhé, sajtónyilvánosság, vagy politikai nyomásgyakorlás.
Tehát kalandos világ a miénk és a 15 évvel ezelőtti idézet
szépen mutatja a kultúrát sújtó, olykor bizony nonszensz kategóriába tartozó meglepő és előkészítetlen változások hatásmechanizmusát. Zárójelben meg kell jegyeznem, hogy e
radikális terv elég gyorsan elbukott, felpuhult, mert a magyar
kultúra csődhelyzetét jelezte előre. De sajnos addig nagyon
sok kellemetlen helyzetet idézett elő, programok lemondását,
munkatársak elvesztését, stb. Idényeleji fesztiválként mi hatványozódva éltük meg ezen lehetetlen helyzeteket. A nyári
fesztiválok idejére már általában „kisimultak” a történések.
„Hosszú vajúdás után megindultak a MEDIAWAVE 2000…
előkészületei. A szervezők az új, erősen kialakulóban és átalakulóban lévő állami kultúrafinanszírozási rendszerben nem
látták biztosítottnak a fesztivál következő évi megrendezhetőségét. A problémát az jelentette, hogy a következő évre a
kultúrát támogató állami alapítványok – pénzügy minisztériumi rendelkezések hatására – teljesen áttérnek az ún. „utófinanszírozás” rendszerére. Ami azt jelenti, hogy utólagosan
– számlákkal való elszámolás után – kapják meg a pályázók
az elnyert támogatásokat. Tehát azt a pályázóknak saját forrásaikból kellene megelőlegeznie arra a - gyakorlat szerint
*- 3-5 hónapra, míg az államkincstár többszöri ellenőrzés
után átutalja az összeget. E rendszer véleményünk szerint
az öntevékeny civil , nonprofit szervezetek gyors elsorvadásához fog vezetni, mert e szervezeteknek nincs tartalékuk,
amelyből előlegezni tudnának. Nem is lehet, mert üzleti tevékenységet nonprofit voltuk miatt nem folytat(hat)nak, a támogatásokat pedig célzottan kapják, szigorú elszámolási
kötelezettségekkel. Tehát tartalékuk nem képződhet. Kisebb összegeknél a civil közösség saját és baráti segítséggel megelőlegezheti a
pályázati összeget, de a MEDIAWAVE 30-40mFt közötti költségvetésénél ez teljesen lehetetlen. A helyzet feloldható lenne, ha a bankok az
állami garanciára hitelt adnának, de erre civil szervezet esetén nem találtunk vállalkozó bankot… külföldi fellépőket ebben a rendszerben
meghívni lehetetlen, de a magyar fellépők és a fesztivál hátterét biztosító vállalkozók nagy része sem vevő erre…
A MEDIAWAVE 2000 Fesztivál szervezésének kissé kései beindítását az az örvendetes tény indította el, hogy szerződést sikerült aláírni a
Magyar Televízióval, aki a fesztivál fő médiatámogatója lesz és nemcsak a hírverésben vállal szerepet és rögzíti a rendezvény koncertjeit,
filmjeit megvásárolja, hanem 15mFt-al támogatja is azt.”
Ezen kedvezőtlen változások és mentő támogatás eredőjeként jött létre a tizenegyedik fesztivál, nem kis részt Szabó László Zsolt, akkori
TV elnök karakán kiállása hatására.
Hartyándi Jenő
főszervező
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2000. április 25 - május 1.
G Y Ő R • R Á B A PAT O N A • R O M Á N D • B A K O N Y G Y I R Ó T •
D U N A S Z E R D A H E LY (SLK)

HELYSZÍNEK: Rómer ház (központ), Lloyd mozi, Művészetek szentélye
(volt zsinagóga), koncert sátor (zsinagóga mellett), Városi Levéltár Börtön galéria, Xántus Múzeum, MTA Központ, dunaszerdahelyi NFG-1-Film Klub, romándi művelődési ház és Bakonygyirót pincesor

Filmprogram
51 országból 818 nevezés érkezett, ebből 52 főprogram (verseny), 42
kategória- és bemutatóprogram (információs). Nevezési kategóriák: általános,
kisebbségi, porlepte dobozok, hedonizmus, ifjúsági

Legjobb művészfilm
Igor & Ivan Buharov & Vasile Croat & Nyolczas István:
A MÁSIK EMBER IRÁNTI FÉLTÉS DIADALA
Legjobb dokumentumfilm
Szolnoki József: PANNON HALOM
Ifjúsági kategória
Kálmánchekyi Zoltán & Stefanovics Angéla & Végh Zsolt: URISTEN@MENNY.HU
Animációs díj
Waliczky Tamás: A HALÁSZ ÉS A FELESÉGE
Legjobb színésznői alakítás
Bognár Anna: GYILKOSOK
Legjobb színész
Nagy Ervin & Rába Roland (Nincsen nekem vágyam semmi)

A szervezésben résztvevő főbb munkatársak
Kuratóriumelnök: Durst György • Főszervező: Hartyándi Jenő • Általános menedzsment: Bári Ildikó • Filmmenedzsment: Kádár Sándor, Hozó Jenő, Durst
György • Film előzsűri: Bakács Tibor Settenkedő, Czabán György, Durst
György, Hartyándi Jenő, Perger Gyula, Silló Sándor, Varga Balázs • Nemzetközi kapcsolatok: Bede-Fazekas Zsolt, Gőcze György, Csillik Dilara • Technika
vezetők: Tóth Péter, Tóth Tamás • Arculat, kiadványok: Deák Tamás „Döki” •
Egyéb: Frey Ary, Molnár Nóra, Gergely Zsolt, Opra Vilmos, Gombás Ákos,
Farkas Boglárka

MEDIAWAVE 2000 DÍJLISTA
Közönségdíj - Don Hertzfeld /USA/: BILLY LUFIJA
Az előzsűri különdíja
Peter Van Hees /BEL/: FEKETE KARÁCSONY

A nemzetközi zsűri által kiosztott díjak
Fődíj - Helmer Veit /GER/: TUVALU
Legjobb kisjátékfilm
Sven Taddicken /GER/: BIRKASZÁMLÁLÁS
Különdíj - Mirjam Kubescha /GER/: NŐVÉREK
Legjobb animációsfilm
Wendy Tilby & Amanda Forbis /CAN/: HAJNALBAN
Legjobb zenésfilm
Dominique Abel /FRA/: AGUJETAS, CANTATOR
Legjobb dokumentumfilm
Bibo Liang /CHI/: AZ ESKÜVŐ
Legjobb látvány - Gerard Holthuis /HOL/: HONG-KONG
Legjobb animációs ötlet
Kirill Kravchenko /RUS/: JÁTSSZUNK?

"A feltört ugar" nemzetközi zsűri által
kiosztott nemzeti díjak
Legjobb film - Kenyeres Bálint: ZÁRÁS
Rendezői - Gulyás Gyula: TANÍTVÁNYOK
Operatőri
Makkos Szilárd: NINCSEN NEKEM VÁGYAM SEMMI

NEMZETKÖZI ZSŰRI
● BALÁZS Attila (exYUG/HUN) – író, műfordító, publicista ● Hanyuan
CHEN (CHI) – rendező, a Kínai TV Dokumentumfilm Akadémia elnöke ● Steve GALLAGHER (USA) – a FILMMAKER Magazin kiadója ● Radu IGAZSÁG (ROM)
– animációs és kísérleti filmes, fotográfus, tanár ● KŐRÖSI Zoltán (HUN) –
író, rádiós szerkesztő ● Jorge LOZANO (CND) – kolumbiai születésű filmés fesztiválrendező ● TOLNAI OTTÓ (YUG) – író, költő, műfordító, kritikus
● Dusan TRANCIK (SLK) – filmrendező, a Szlovák Filmrendező Szövetség elnöke

KONCERT, SZÍNHÁZ, PERFORMANCE
„Hedonizmus” tudományos konferencia és hedonista demontrációk (disznóölés, lakodalom, polgári hedonizmus, stb.), Iva Bittová & Lelky Leánykar
(CZE), Egy Kiss Erzsi Zene, Ghymes (SLK), Dj Palotai, Miguéu Montanaro Keleti szél (FRA/SLK/HUN), Kortárs Mozdulatművészeti Csoport, Mediawave
Zenei Műhely – vezető: Miguéu Montanaro (FRA), Abdullajev Alimzsán &
Ujgur Színház (KAZ), Németh „Vak” Ferenc & Pusztai Antal Trió (GER/USA),
Szürke Farkasok (ujgur, CHI), Dance Rhizome (JPN), Hajnóczy Csaba – Hullámok 2., Műhely Alapítvány – Fekete Hedvig: Vonat, Matokabinde, Bass-Clarinet Avantgarde Duet, Borah Bergmann & Matt Manieri & Andreww Cyrille
(USA), Grencsó Kollektíva, Miles Griffith (USA) & Trio Midnight, Underground
tánczenekar – URH & Európa Kiadó est, Kulcsár Béla, Jalulu Kalvert Nelson
Group (USA/Marocco), Boban Markovic Orkestar (YUG), Lovász Irén & Teagrass (CZE), Pop Iván, Chen, Ujgur – Magyar Est – koreográfus: Sára Ferenc, Erotikus fehérnemű bemutató, Anima, Vera Bilá & Kále (CZE), Dél-Alföldi
Szaxofon Együttes (YUG/HUN), Emir Kusturica & No Smoking (MONT/SRB),
Karel és a Bors, Dresch Quartet, II. Falubolondja Találkozó és Verseny, Ördöngős Társulat, Köménymag, Maskaredes, Beatman, Szőke András - Szocialista Chippendale Show, Quimby, Kispál és a Borz, Pawn Show, Savale
Fanfare (ROM), Grencsó Kollektíva
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BARÁTOK & SZIMPATIZÁNSOK VÉLEMÉNYEI
A 25 éves évforduló kapcsán sokaktól kaptunk emlékeket, véleményeket, javaslatokat,
azokból közlünk itt részleteket. A teljes szövegek a weboldalon találhatók meg.

Tolnai Ottó: A filmes díjkiosztóra
vajdasági költő, író, a MEDIAWAVE zsűritagja és szellemi védnöke
(részlet)
Tévés barátom azt kérdez: mit jelent számomra a MEDIAWAVE szignál? És eszembe jutott, milyen
fontosak voltak számomra, milyen megszállottan harcoltam a fődíjas filmekért az elmúlt évek
során… Igen valamiért fontosak – létfontosságúak voltak, mert mindig itt kerestem, ezeken a filmeken, a választ a világot, az embert illető kételyeimre, amelynek, mármint a kételyeim, igen nagyok voltak, ugyanis otthon háborúban éltünk, mint élünk valójában azóta is. És míg a szignált
nézem-hallgatom: eszembe jut, hogy mint egy kaleidoszkópban (mert valójában varázslatos vásári kaleidoszkóp a
Mediawave) mindig is megtaláltam, egy-egy képből, egy-egy filmből összeraktam azt a bizonyos választ.
És most a 10-ik Mediawaven is ugyanígy történt… Ültem két vetítés között a Lloyd lépcsőjén. Láttam: egy fiatalember érkezik,
kis fekete útitáskával. Leteszi a táskát. Nyugodtan elővesz egy szép, nagy kék plakátot, forog, keresi a helyet, hová ragaszthatná. Látom: a TUVALU plakátja. Látom, már a népes kínai delegáció is felfedezte. Körülveszik. Mutatják: namber van! Máris fényképeszkednek vele, filmezik. Veit Helmer
előbb meglepődik, majd élvezni kezdi a helyzetet. De közben merészen felmászik egy magas ablakba és a legjobb helyre ragasztja plakátját. Lemászik. Már én is odamegyek hozzá. Bulgáriáról
beszélgetünk, ahol a régi fürdőt találta volt… Meg a jugoszláv zenészekről…
Befejezésül tehát még azt szeretném elmondani – fordítva egyet a varázslatos kaleidoszkópon -,
hogy mennyire örülök a sok un. kísérő rendezvénynek, amilyen például a Hedonista konferencia és
például a Falubolondja-választás. Daruka Mihály, a tavalyi győztes azt nyilatkozta: az idén az ország
bolondja címét szeretné megnyerni. Irigylem azokat, akik beneveztek. Én is egész életemben falubolondokról írtam… Bár én is méltó lennék arra, hogy részt vegyek a falubolondja versenyen… ha nem
is vagyok méltó, első kísérője a győztesnek még lehetek… Addig is
maradok tisztelettel.

BATARITA
egykor önkéntes, ma koreográfus, táncos, rendező
2000-ben friss alkotóként, elsők között készített koreográfiám felháborodást váltott ki és elutasításban részesült, és sehol nem kaptam lehetőséget játszásra Budapesten.
Ekkor adtam oda Jenőnek a darab felvételét videókazettán, aki azt mondta, hogy ilyen darabokra
van itt szükség! Ekkor léptem fel először a Mediawave Fesztiválon, és azóta majdnem minden évben,
amikor itthon tartózkodom. Ez biztos pont az életemben.
Különös egy fesztivál ez! Különleges személyiségekkel. A legfelelősségteljesebb munkát végző
embertől a legifjabb önkéntesig, SZÍVVEL van itt mindenki. Jenő pedig különlegesen érzékenyen
érez rá, hogy melyik művész kivel beszélhet közös nyelvet, vagy kivel inspirálhatják egymást, és
extra speciális módon, de a legnagyobb természetességgel, össze is hozza ezeket az alkotókat.
Így történhetett, hogy koreográfus táncosként fantasztikus zenészekkel dolgozhattam koprodukcióban, egy-egy a fesztivál workshopján a fesztiválra készülő produkcióban, úgy mint Hamid Drake,
Rob Brown, William Parker, vagy Mohsen Badri és Artem Chepkonakov...

Kovács Szilárd
a dunaszerdahelyi szervezőcsapat oszlopos tagja
2000 év. Akkoriban gyakori eset volt a MW fesztivál ideje alatt, hogy Győrből Dunaszerdahelyre
személyautókkal szállítottuk át a zenekarokat a határon keresztül. Egyszer egy komplett ujgur falut
vittünk át hiányos okmányokkal, de mégis a Savale Fanfare román rezes banda viszi nálam a prímet.
A szokásos módon 4 kocsival mentünk Győrbe a 13 fős román-cigány fúvós zenekarért. Már a kinézetük is több mint gyanús volt, hát még akkor, amikor kiderült, hogy románok, azonnal félreállítottak
minket. Közölték a határőrök, hogy a fekete vendégmunkásokkal nem megyünk sehova. Addig vitatkoztunk, míg megjelent az ügyeletes kapitány, aki egy frappáns ötlettel állt elő. Azt mondta, ha a hangszerek nem csak kamuból vannak a kocsiban, álljon fel a teljes zenekar az út közepére és kezdjenek
el játszani…
A kapitány elkezdett hatalmas beleéléssel vezényelni a határátkelőhely kellős közepén, a zenekar meg
ahogy kell, teljes erőbedobással rázendített. Az életükért játszottak. Lenyomták a koncert rövidített változatát,
a tömeg meg csak tombolt a határon, annyira tetszett nekik a műsor.
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A RÓMER HÁZ ARANYKORA
I v a n i c s Fe re n c c e l Ha rt y á n d i J e n ő b e s z é l g e t
- Egyrészt azért tartottam fontosnak, hogy megszólalj, mert az elmúlt 25 év alatt, bár ez elég döbbenetes tény, de Te
voltál az egyetlen helyi és régiós politikus, aki értette mit csinálunk. Persze voltak, akik szimpatizáltak velünk, mellénk
álltak bizonyos ügyekben, de Te vagy az egyetlen, aki ezen felül láthatóan élvezted is a Mediawave-et, jól érezted magadat
nálunk. Legfeljebb néha a politikusi szereped miatt feszengtél. Honnan ered ez?
- A nyolcvanas évek végén Sopronban aktív és színes kulturális élet zajlott az egyetemi Kisz-házban. Újszerű hangok és
megközelítés. A „máshogyan kellene” benn volt a levegőben. Civilnek, alternatívnak mondott szerveződések, közösségek
jöttek létre, keresve az akkor még zárt Magyarországon felbukkanó új szellemiségű művészeti jelenségek bemutatásának és
az önkifejezésnek a lehetőségeit. Az embert ebben a pezsgésben rengeteg benyomás érte, s hagyott maradandó nyomot.
Aztán mikor a „szomszéd vár”-ban, Győrben, a rendszerváltás után megjelent a Mediawave, ami a magyar felhozatalt
egyre inkább megfejelte nemzetközi szállal, azt nem lehetett kihagyni. Többször voltunk a barátaimmal a fesztiválon,
ahol Iva Bittováéhoz hasonló, addig ismeretlen zenei világokat ismerhettünk meg. Na, és persze a film, ami mindig a
mániáim közé tartozott, szóval a Fényírók filmnézőit is gyarapítottam. A korai időkből, a művészeti programokon kívül
mélyen megragadt bennem az a különleges hangulat, hogy a Mediawave által újra felfedezett, romos egykori zsinagóga
udvarán milyen különleges közösségi állapot jött létre. Voltak emberek, akikkel szinte csak itt találkoztam, évről évre.
Fontos kulturális találkozási pont volt ez az udvar, sok éven át. Aztán mikor a kilencvenes évek vége felé (1998) a megyei
önkormányzat elnökévé választottak, egy másik szakasz kezdődött. Ekkortól már segíteni is tudtam a fesztivált. Úgy éreztem, volt mit tenni az ügyért, mert nagy volt a helyi ellenszél.
- Igen, finoman fogalmazva, nem volt harmonikusnak nevezhető a kapcsolatunk a liberális, majd szocialista városvezetéssel.
Az első időben lekezeltek bennünket, majd mikor átléptünk rajtuk és helyi eseményből országos és nemzetközi színtérre lépve
egyre jobban elhíresültünk, jól érzékelhetően megindult ellenünk egy ellehetetlenítési hadjárat. De szerencsére az országos
média, és ami talán lényegesebb volt, a megye - konkrétan Te is - mellénk álltál. Nemcsak szavakkal, hanem konkrét támogatásokkal. Pénzügyivel is, de ami még hatékonyabb és fontosabb volt, hogy a Rába mozival, majd a Rómer házzal
egy stabilitást biztosító hátteret toltál alánk.
- Egy helyi kultúrharcba csöppentem, aminek Ti a rövidebbik végén voltatok. Még most sem értem, hogy miért nem állt
a város mellétek. Már amikor a Rába mozi vezetői széke megürült, s Te lettél a vezetője, a megyei önkormányzatban,
sokan nem értették, mitől hozzáértő ember egy mediawaves, de a lényeg az, hogy átment! És amíg az első vidéki pláza
megjelenése nem borította meg, és tette fenntarthatatlanná a helyzetet, addig úgy gondolom elég jó hátteret biztosított
számotokra, akár helyszínként, akár hátországként.
- Igen. A mai napig sem tudom elfeledni, amikor a polgármester lenyilatkozta a helyi újság címoldalán, hogy felépült az új pláza,
ezzel Győrben véglegesen megoldódott a mozi helyzete. Úgy gondolom, hogy erősen kultúraellenes nyilatkozat volt ez. Ugyan a
Rómer ház Hrabal art mozijával egy 10 éves „szálkát”, porszemet helyeztünk el a gépezetbe, de városi akarat híján és a megyék szerepének
csökkentése miatt tényleg igaza lett. Bár a győri „példa” ellenére a magyar nagyvárosok többsége valamiképpen megőrizte hagyományos moziját.
- Szerencsétlen nyilatkozat volt ez annak idején. Nem is értem, hogy mondhatott ilyet, mert ő azért szokott hallgatni a tanácsadóira. Ha a győri belvárosi mozit
nem is lehetett a város nélkül megőrizni, azért sikerült egyfajta pótlásként létrehozni a Rómer házat, a mozi kulturális funkciójának továbbmentésére. Korábban
a mozi segítette a Mediawave-et, most meg a Mediawave-vel mentettük meg a mozit. Mi adtuk a helyet és a felújítás költségeit, Ti meg hoztátok bele a technikai
és kényelmi berendezéseket. Akkortájt szokatlan együttműködés volt ez civilek és az önkormányzatok között. Aztán Ti ügyesen, pályázatok révén egy termesből
kéttermes artmozivá varázsoltátok a Hrabal mozit. A mozin túl a Kusturica felavatta Underground klub pedig nemzetközi hírűvé vált zenei programjai révén.
Szóval jó volt látni, hogy jól gazdálkodtatok a lehetőséggel. Ma is élénken él bennem a pillanat, amikor 1999 őszén elindult a vetítés a kis pincemoziban, magamban ott örömködtem: mozit csináltunk! Ami aztán a Mediawave szárnyai alatt szintén nemzetközi hírű hely lett, mint a fesztivál későbbi központja és mozija.
A kétezres évek második harmadáig tartott a Rómer aranykora. Klassz időszak volt ez az akkori, erősen átalakuló és multisodó időszakban. Remélem, nem
az utóbbiak győznek, s ehhez egy picit mi is hozzátettünk.
- Igen, a Rómer ház és benne a Hrabal mozi 10 éves fenntartása, érzésem szerint egy komoly kulturális tett volt. Mindkettőnk irányából! Ritka összefogás egy
önkormányzat és egy civil szervezet között.
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KRITIKÁK & BESZÁMOLÓK
A f e s z t i v á l a l a p a d a t a i – z s ű ri , d í j l i s t a , k i a d v á n y o k – u t á n i d é z ü n k a m e g j e l e n t k ri t i k á k b ó l . Te rj e d e l m i o k o k b ó l e z e k k i v o n a t o k , a t e l j e s í rá s o k m e g t a l á l h a t ó k a we b o l d a l u n k 2 5 é v e t ö s s z e f o g l a l ó o l d a l á n .
Millenniumi Országjáró

KZ: Fényírás, avagy a MEDIAWAVE
2000. július-augusztus (részlet)
…s büszkén mondhatjuk: nagyon kevés, a MEDIAWAVE-hez fogható fesztivál létezik, amely több művészeti ágban is igényes kínálattal bír, s még kevesebb,
ahol az igényesség és a mindenkit ingerlő szórakoztatás ilyen együvé tartozik…
De hogyan jött létre egyáltalán maga a fesztivál? Saját szándékokkal, saját vágyakkal, barátokkal, kitartással és akarattal, s a rendszerváltoztatással megteremtődött finaszszírozási-szponzorálási lehetőségek kihasználásával. Merthogy nagyjából ennyi a recept, amivel az elmúlt tíz év Magyarországán számtalan
civil egyesület, fesztivál és kulturális kezdeményezés létrejöhetett. S mivel az elképzeléseket hamarosan komoly és rendszeres szervezőmunka követte, mára,
tíz év múltán a MEDIAWAVE Magyarország, mi több, Közép-Európa egyik legjelentősebb kulturális fesztiváljává vált. Ahogy a 2000. évi, ünnepi MEDIAWAVEfesztivál fővédnöke, Áder János, a Magyar Országgyűlés házelnöke írta beköszöntőjében: A MEDIAWAVE ott tart, hogy már a léte, programgazdagsága és
színvonala is bizonyítja, micsoda erőt szabadított fel, milyen maradandó értéket teremtet és teremt a kulturális sokszínűség, a befogadói szemlélet…”
S persze a tizedik, az ünnepi MEDIAWAVE szerencsére más is volt, mint az elmúlt kilenc alkalommal… a MEDIAWAVE egy hétig tartó csodája korántsem
csak a programfüzetből kiokoskodható, belépőjegyekkel felkereshető rendezvényekben rejlik. A MEDIAWAVE-nek része a fesztiválközpontként működő Rómerház, ahol soha nincsen bezárva az ajtó, része a Mosoni-Duna melletti pad, ahol melegen süt a tavaszi nap, része Győr, a barokk városközpont utcái, a
zsinagóga, aminek a kertjében a Kínából jött ujgur táncosok és kirgiz zenészek improvizálnak a gyimesi hegedűsökkel és a chicagói dzsesszdobossal és
magyar szaxofonossal, része a májusfaállítás és tűzijáték, a focimeccs és a traktoros lakodalmi felvonulás…
Fényírók vagyunk mindannyian. Immár egy évtizede fénnyel írunk, nyomokat hagyunk. Hagyományt teremtünk, helyet a jövőnek.
MEDIAWAVE-polgárok: Jövőre is, és minden évben, veletek is, ugyanitt.

Népszabadság

Jávorszky Béla Szilárd: Szónikus lenyomat
2000.05.03. (részlet)
A kilencvenes évek talán három legfontosabb, számomra feltétlen legkedvesebb kulturális fesztiválja, a Művészetek Völgyévé dagasztott Kapolcsi napok, a
Pepsiszigetté fajult Diáksziget és a győri Mediawave közül az ezredfordulóra egyedül az utóbbi maradt meg érintetlennek, részeiben és összességében is
nyugodt szívvel vállalhatónak. Társaival ellentétben nem indult el az integrálódás útján, különböző erők és szükségszerűségek hatására eddig még nem kapott
gellert, nem kapaszkodott rá szponzor és/vagy médium. Igazából nem is értem, hogyan bírnak a mai magyar világban mégis életben maradni, az egyre lehetetlenebbé váló kultúrafinanszírozási rendszerben évről évre ilyen tartalmas, magas színvonalú programokkal előrukkolni.
Szerencsés a helyszín, szerencsés az időzítés, Budapest és Bécs, tél és nyár között nagyjából félúton. A nagyobbrészt fővárosi közönség fizikailag is kiszakad
mindennapi környezetéből, nem csak beugrik néhány eseményre, belenyal egyes programokba, ez a fesztivál amolyan életforma, a permanens intellektuális
lötyögés és a szellemi zabálás között valahol félúton….

Magyar Hírlap

Tölgyesi Gábor: A tizedik MEDIAWAVE
2000. május 2. (részlet)
Ferenc József szigorú arccal néz a szemközt álló Sisi válla fölé. A vaságyhoz szokott császár és király festménye mellett „hedonisták” igyekeznek a győri
Xantus János Múzeum lépcsőjén felfelé. A pannonhalmi főapát egykori palotájának dísztermében természetesen nem orgia készül, a Mediawave enyhén frivol
címmel tudományos igényű, komoly konferenciákat hirdet meg minden évben. Korábban is aktuális társadalompolitikai kérdések kerültek napirendre, a
cigányság múltját, vagy a piros lámpás évszázadokat felidézve. A „praktikum” persze sosem maradt el, a bécsi Ítéletvégrehajtó Múzeum kiállított relikviái megdöbbentették a résztvevőket, a tárlat a Fényírók fesztiválja után még tett egy kört hazánkban. A hedonizmus idei konferenciájának címe blikkfangos, ám megtévesztő. Nem csak a dohányzás, az alkohol vagy az édességek csábítanak a mértéktelenségre. A történelmi és társadalomtudományi előadásokat idén is
kötetbe foglalják, a tudományos kutatásokra épülő beszédek ugyanis pusztába kiáltott szóként nem veszhetnek el az épület falai között…
A Mediawave tíz év alatt komoly kulturális tőkét halmozott fel Magyarországon. A fesztivál középpontjában álló nemzetközi filmmustra alkotásait tekintve
senkinek sem jut eszébe a filmművészet válságáról, illetve haláláról elmélkedni, a groteszk kisjátékfilmek, a hagyományos dramaturgiát nélkülöző mozik, a
dokumentumalkotások és a minden stílusirányzatot képviselő animációs filmek kellemesen meglepik a nézőt, sablonok helyett meséket szőnek, olyan világokba
vezetnek, amelyekről a multiplex és a televízió főműsoridőben mélyen hallgat…
A fesztivál zsivaját a város lassan megszokja, az utóbbi két évben az önkormányzat a korábbiaknál lényegesen nagyobb támogatással honorálta a különleges
harmóniát, amelyet a fesztivál komponált…
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Magyar Narancs

Kempf: Zöldkártya nélkül
(részlet)
A jót mindig nehezebb elviselni, mint a rosszat. Különösen így van ez a periodikus dolgokkal, melyek oly jól rámutatnak a vágy gyilkos természetére. Ami
évente egyszer van, azt nehéz átélni. Mert mit lehet kezdeni egy erős hatással a jelenben? Tudni kell elviselni. De szeretni csak a tavalyit lehet, meg a jövő
évit. Épp csak vége van a tizedik Mediawave-nek, de már alig várjuk, hogy legenda legyen belőle.
Végre újra dohányoznak kisfiúk a vásznon, végre látszanak újra tekintetek. Szól a szignál, a főcímen régi képek, hatásos nagyon együtt ez így, jó nézni minden
lejátszott film előtt.

A film szerényebbik ünnepe
tíz év alatt nem tudott professzionalizálódni, és ez jó jel, engedjük
meg: nem akármilyen hitelességről tanúskodik…
Családias hely ez, amolyan „barátunk a híres ember”-fesztivál. (Jancsó) Miki bácsi a szomszéd asztalnál kvaterkázik, Kusturica – fél
nap múltán már csak Emir – lopva lépcsőn hagyja a vendégváró magyar pálinkát, Miles Griffith fél (mázsa) grillcsirkét fogyaszt… Markovic felajánlja, hogy viszi a bőröndömet. Csaknem.
Paradoxonnal szembesülünk, úgy hívják: szimpatikus fesztiválközönség. Nem esünk át tizenéves testeken, ugyanezek poharat tartó
része nem locsol sört a bokánkra, nincs pogótól megviselt batikpóló… Persze azért az itteni típus sem tökéletes, erősen vágyik és
– rajta ne múljon – igyekszik is lelkesedni, ez sem tolerálható könynyen. És el is jön az ő ideje. Legkésőbb pénteken. Bittová és a Markovic Orkestar, tele a zsinagóga… Az ültetős koncepció ismét
kudarcba fullad, a csocsek nem az a kimondott Erkel színházi produkció. Nehezen is bírjuk ülve, súlypontmentes testrészeinkkel
igyekszünk kompenzálni a kalodát. Háromszáz egyszemélyes performance…

A döntő pillanat,
amikor Iva Bittová bejön a színpadra, illetve egyszer csak ott van, ilyet évek óta nem láttam, ott terem valaki a térben, hangot ad ki, a szájából, a hangszeréből,
nem műsort… A fesztivál mint műfaj az egészen infantilis módon szentimentális népségnek való. Jól érezzük magunkat. Az utolsó este végképp giccses.
Senkinek nem akaródzik hazaindulni, hetedikes nyári tábor. A lányok sírnak, a fiúk megfeledkeznek magukról. Gyöngyhajú lány, az isten se ment meg tőle…
Egyedül Győr városa nem akarja, hogy jó legyen neki, ennyi idő alatt is csak megszoknia sikerült a Mediawave-et. A szervezők nemigen tudnak felidézni
olyan esetet, hogy a polgármester végignézett volna egy programot. Mostohább időszakban előfordult, hogy éveken át egy sor sem jelent meg a helyi lapokban… Győr nyugalmas hely, ez tény. Nézőpont kérdése, hogy a májusfát kísérő zajos felvonulás örömünnep vagy csendháborítás. De a belföldnek az a része,
amely pozitívan reagált, az is megkésve tette. Külföldön a Fényírók Fesztiválja már rég elismert volt, mikor a magyarok igazán felfedezték maguknak. Ma
Európa legrangosabb mozgóképes megmozdulásai közé tartozik, tavaly óta az Európai Filmfesztiválok Szervezetének tagja. Hogy a nehézségek ellenére
miért mégis e ragaszkodás a városhoz, rögtön kiderül, amikor az ember először körülnéz. Víz, víz, hidak, hatalmas platánok, macskaköves belváros, teraszkávézók. De főképp az öreg zsinagóga, jelenleg félig restaurált állapotban. Hiába, nem tudtam eldönteni, melyik fele tetszik jobban, az enyészet mindig lenyűgöző. Nem csoda, hogy a fesztiválosok ragaszkodnak hozzá, nehéz volna alkalmasabb díszletet találni Lajkó Félix vagy a Lelky leánykórus mögé. Ki fokozni
vágyik a hatást, vezessen útja csigalépcsőn egyenest
a karzatra, ott bizony nagy dolgok esnek. A zsinagóga
belakása sem marad visszhang nélkül. Sokan úgy
érzik, szellemisége nem fér össze a vigasságokkal. A
60-as évek óta önkormányzati tulajdonban lévő épület
felújítási folyamatát viszont mindenképp felgyorsította
és megkönnyítette a rendszeres használat. Emellett
az együttműködésben sokat jelent a megszokás, a
tradíció, város és esemény nevének összefonódása…
Ha szeretnék magamnak egy fesztivált, azért szeretném, hogy legyen majd egy pillanat, amikor vízparti
kastélyteraszon erdélyi népzenészek és spanyol cigányok ghánai dobosokkal nyomják minden külföldi
vendégek kedvencét, a Tavaszi szél vizet árasztot. És
ha lehet még egyet kívánni, Kanalas Éva előéneklésével. A dolog ´95-ben történt. Azóta nincs vesztenivalójuk.

Népszabadság

Sós B. Péter: Mediawave: a feltöretlen ugar
2000. május 3.
Egy komoly és nagy fesztiválhoz – márpedig a hétfőn véget ért Mediawave, a Fényírók fesztiválja a filmfelhozatalában kétségtelenül az – sok szerencse kell
a hivatalból fesztiválozónak…
A híradások szerint a filmszemlén áttörésszerűen tűnt föl sok olyan fiatal filmes, akik műveikkel valami újat hoztak a hazai pangó filmművészetbe. Erre utal a
győri szekció címe is: Feltört ugar… Magyar filmtől pedig már régen nem várom, hogy magával ragadjon, elkápráztasson, netalán megváltoztassa életem folyását. Mindenesetre az ígéretes jelektől függetlenül ez az ugar – sajnos – még feltöretlen…
Kellene még néhány sor ide a végére arról, hogy egyre inkább elegük van a szervezőknek a vesszőfutásból, hogy a fesztiválfinanszírozást megoldják. De ne
zárjuk Mediawave-nekrológgal: bízzunk abban, hogy jövőre valami változik, erőt gyűjtenek, nem adják fel a civil kezdeményezők, mert a rendezvény úgy jó,
ahogy van, folytatni kellene, ha bírják, és lehet.
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eMU: Mediawave 2000 - tizedszer
2000. április 28., péntek
(részlet)
Vannak az évben olyan események, melyeket ha valamiért sikerül kihagynom, utána hónapokig szívom a fogam miatta. A győri Mediawave fesztivál az egyik
ilyen, és ezt az is hamar észrevehette a társaságunkból, akinek nem mondtam: Már egy egyszerű útszéli Győr táblától is igen jó hangulatom lett, amikor pedig
a zsinagógában felcsendült a fesztivál szignálja, körülbelül úgy vigyoroghattam, mint egy jóllakott napközis. Ebből arra következtettem, hogy súlyosan ki voltam
éhezve az eseményre.
Győrbe érve kapásból a Rómer Házat céloztuk meg, ám érdeklődésünkre a helyszínen várakozó taxisok egyike sem tudta, hogy az merre lehet. Gondoltam
könnyítek a feladaton, és elmondom nekik, hogy idén ez a Mediawave központja, (a tavaly bezárt Rába Mozi helyett) de ez sem sokat segített rajtuk, az arckifejezéseik alapján arra lehetett következtetni, hogy Mediawave szó is tök ismeretlen lehet számukra. No comment.
Nem csüggedtünk, tudakozó, pontos cím, rövid séta, még rövidebb sajtóbelépő-átvétel, és már rohantunk is a kissé romos zsinagógába, ami kicsit ugyan lepattant állapotban van, de ennél szebb koncerthelyszínt még nemigen láttam az országban…
Amikor Hartyándi Jenőt, a fesztivál főszervezőjét kérdeztem arról, hogy a pénzszűke mennyire nyomta rá bélyegét az eseményre, elmondta hogy inkább a
szervezők idegrendszere sínylette meg a dolgot, mint maga a Mediawave. (Néhány program ugyan elmaradt, - a programfüzet szerint objektív okok miatt - de
ez nem jellemző, hiszen akadtak jócskán olyan művészek is, akik a fesztivál anyagi gondjairól értesülve tiszteletdíj nélkül vállalták a fellépést.)
…Aki kívánja magának a jót jöjjön azonnal Győrbe, nem fogja megbánni, a Mediawave egy iszonyú jó fesztivál.

A bőség zavara
2000. április 28.
Fesztivál második napján végre jutott idő a Lloyd mozi székeiben kényelmesen elnyúlni, és végignézni legalább néhány
versenyfilmet. Körülöttünk kialvatlan szemek mi sem vagyunk valami fittek a 3 órás alvás után így a társaság nagy része
időnként tömött sorokban vonul a büfé felé, egy-egy jótékony hatású koffeinbomba ürügyén… Még néhány film elfogyasztása után már határozottan érezhető volt, hogy az első nap nyitóhangulata után a másodikon már teljes erővel beindult a
fesztivál. Zavarba ejtően sok a program, így ismét átélhettük az elmúlt évekről már jól ismert Mediawave-parát: a vetítőtermekben irdatlan jó filmek, amikre az ember már napok óta ácsingózik, a zsinagógában kihagyhatatlan koncertek, miközben az éppen zajló konferencián is jó lenne ott lenni. Az
embernek a szíve szakad meg, és közben észre sem veszi, hogy egész nap elfelejtett enni,
de nem is baj, bepótolja majd a fesztivál után, most sajnálja rá azt a tíz percet…
A napot ismét egy Rómer Ház - party zárta némi élőzenével, amire az előző napi lendület
jócskán rányomta a bélyegét: mindenki kicsit fáradtabbnak tűnt, és mi is úgy estünk hajnali
négykor az ágyba. Ha ez a további napokon is így megy, akkor feltétlenül be kell majd iktatnunk a fesztivál után egy néhány napos regenerálódási időszakot, ellenben olyan élményanyagot fogunk magunkba szívni, amiből jócskán jut majd az ínséges időkre is.

csütörtök, péntek
2000. április 29.
A termekből a vetítések alatt pillanatok alatt elfogy a levegő (annak ellenére, hogy a szervezők lelkiismeretesen próbálnak
a filmblokkok között szellőztetni) és a fülledt meleg hatására a közönség nagy részének ruháján jelennek meg a méretes
„brúszviliszes” izzadtságfoltok. Ezt az apró kényelmetlenséget azonban jócskán ellensúlyozza a filmek színvonala, az
animációs filmeket (a legnépszerűbbek a fesztiválon) a közönség például hangos tapsviharral jutalmazza… Egy-egy
ilyen film után az embernek a szíve csak azért fáj, mert ezek a remekművek valószínűleg soha nem fognak eljutni a
nagyközönséghez, hiszen csak a hasonló fesztiválokon lelhetők fel…
A filmek után már-már egyértelmű végcélunk volt a zsinagóga, ahol az ember (ha már annyira fáradt, hogy úgy érzi, nem
képes befogadni az egyébként jobbnál jobb koncerteken hallható zenéket, és az épület előtti udvarban kialakult evős-ivós, beszélgetős nyüzsgést
választja inkább) egész érdekes információkhoz juthat. Például, hogy a vasárnap tartandó győri Kusturica koncerttel párhuzamosan Budapestre is meghirdették
ugyanezt a programot, de a fővárosi koncertet a rendező és együttese már lemondta, így akit érdekel a dolog, az kénytelen lesz ellátogatni ide.

vasárnap, hétfő, eredmények
2000. május 3.
Az eredményhirdetés után hatalmas várakozás előzte meg Kusturica és együttese, a No Smoking fellépését a zsinagóga melletti sátorban, a frissen felállított
májusfa tövében. A közönség abszolút Kusturica-lázban ég… Óriási a tömeg a sátor előtt, hallom, ahogy egy tévés az operatőrét noszogatja, hogy ne tököljön
annyit, még lemaradnak a legtutibbról. Aztán színpadra lép az együttes, melynek a legnagyobb erénye az, hogy fel tudja pörgetni a közönséget, de nagyon.
Engem leginkább egy cirkuszi együttesre emlékeztet az egész…, és tényleg minden zenész kitett magáért, egyedül mintha a piros mackófelsőben színpadra
lépő Kusturica nem tudott volna igazán gitározni, de őt valószínűleg nem is ezért tartják...
Koncert után hanyatt-homlok rohanunk haza, hogy reggel képesek legyünk felkelni, és hogy részt tudjunk venni a korán kezdődő programokon is, melyek két
környékbeli faluban kerülnek megrendezésre… Nem jön össze a dolog - hiába, az elmúlt egy hét kivette az energiát az emberből -, így lemaradunk a disznóölésről, amit már csak azért sem akartam kihagyni, mert városi gyerek lévén nem láttam még ilyet soha. Délben kijutunk viszont a bakonygyiróti pincesorhoz,
ahol békebeli áron (12 forintért) mérik a jóféle bor decijét… Tüzek gyúlnak, Sas Tamás (Presszó, Rosszfiúk) fát aprít, Szőke András pedig a fűben elterülve
masszírozza valakinek a lábát, miközben rázendít a Dresch Quintett is. Az ebédet jobb híján papírpoharakból fogyasztjuk el, életemben először koccintok vadpörkölttel. Nem merünk sokat enni, estére hedonista lakoma van meghirdetve a szomszédos faluba, (egy teljesen korrekt falusi ál-lagzi keretein belül) és nem
szeretnénk, ha esetleg ott nem tudnánk teljesíteni.
Délután aztán egyszer csak megindul a násznép (a Mediawave közönsége) a szomszéd faluba, ahol az egyik háznál ki is kérik a menyasszonyt. Ezután végre
eljutunk oda, ahova már egész nap vágytunk: a lagzi helyszínére. Innentől nem untatom a részletekkel a kedves olvasót, de tény: ennél szebb befejezése
nem is lehetett volna ennek a fesztiválnak, a mellettünk ülő kanadaiak nem is igen tudtak betelni azzal az élménnyel, amit egy falusi lakodalom nyújt. Nem
tudom, mi lehetne az, ami eltántoríthatna a következő Mediawave-en való részvételtől. Valószínűleg nincs ilyen.
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MEDIAWAVE ANZIX

A MEDIAWAVE-et ugyan ismerőinek többsége a fesztivállal azonosítja, de már ’96 környékén megindult a tevékenység fokozatos tágulása. Először az első külföldi (Dunaszer
dahely) helyszín megjelenése, majd sorban a többi. A Nyári Filmtábor már az első év
nyarán elkezdődött (1991), 1992-ben lépett be a rábapatonai Bilibáncs Népi Hagyományőrző és Továbbvivő Tábor és
Fesztivál, amelyben a régi barátok Györe Elli és Molnár Feri elképzelései mellé álltunk. 1996-1997-1998 beindultak a külföldi bemutatkozások, MEDIAWAVE
minifesztiválok Prágában, Berlinben, Párizsban, Bordeaux-ban, majd a ma már kultúrtörténetinek aposztrofálható kazahsztáni, dzsungáriai (Észak-NyugatKína), tibeti és pekingi bemutatkozások, amelyek megnyitották keleti – rokonság- és ősiségkutató - „kalandozás”-ainkat,a melyek aztán a 2000-es évek
közepén kezdtek specialitásként megjelenni rendezvényeinkben.
1999 őszén a Megyei Önkormányzat segítségével sikerült beindítani a győri Rómer Házat, megmentve a győri pláza megjelenésével az artmozizást a városban,
amit a szocialista városvezetés lazán és felelőtlenül feladott. „Az első vidéki pláza felépültével Győrben a mozihelyzet végleg megoldódott!” – nyilatkozta a
polgármester a Kisalföld címlapján. No komment. 2000-ben a Rómer házban nagyon sok öntevékeny kulturális folyamatot sikerült beindítanunk a mozifunkción
kívül is. Egy kis klubban olyan nemzetközi koncertek jelentek meg a városban, amelyek előtte sosem. Győr, pontosabban a Rómer ház a MEDIAWAVE
jóvoltából bekerült a nemzetközi klubzenekarok turnéútvonalába, azokéba, akik eddig elakadtak Hegyeshalomnál. Akkoriban még Pest sem volt bent a turnétervekben és ne feledjük, hogy Európába is csak 2004-ben kerültünk be és még bőven álltak a határok.
Ma elképzelhetetlennek tűnik, de 2000-ben a Boban Markovics Banda első Magyarországi turnéjának egyik helyszíne a Rómer ház volt. Akik aztán a magyar
fesztiválok nagyszínpadainak hősei voltak hosszú éveken át. A tizenegynéhány muzsikus el sem fért a Rómer parányi színpadán. A fele csapat előtte helyezkedett el. A város nem nagyon értett a helyzetet, és olyannyira működött a vidéki, kisvárosi kishitűség, hogy pl. amikor bejelentkezett Erik Truffaz, európai hírű,
francia jazztrombitás zenekarával – ez már valamikor a 2000-es évek közepén volt -, hogy egy pesti koncertje előtt bagóért fellépne a Rómerben történt a következő eset. Felhívott az egyik régi győri jazzes haver, akivel korábban sokat jártunk fesztiválokra, koncertekre közös kocsiban, hogy figyi, lesz Pesten a
Truffaz, menjünk! Mondom neki, hogy lesz a Rómerben is, minek menjek! Ezen meglepődött, mert erről nem tudott (kicsi a város), de végül kibökte, ő azért
mégis inkább Pestre megy, mert az lesz az igazi koncert. Ekkortájt kezdtünk rájönni, ha nagyon menő külföldi muzsikusokat felléptetünk a Rómerben, azzal a
helyiek szemében leértékeljük őket. Hiszen vidéken nem lehetnek ilyen koncertek! Érdekes tapasztalás volt ez! Sokszor volt úgy, hogy helyi néző nem is
nagyon volt egy-egy ilyen koncerten, hanem a többség pesti, szegedi, debreceni, de akár pozsonyi és bécsi volt. Őket nem frusztrálta
a helyi kisebbrendűségi érzés.
És persze a 2000 évben is volt több
ilyen-olyan apró megvillanásunk, amelyekből párat összeírok a teljesség
igénye nélkül. Persze nem emlékeztem rájuk, de a 2000-es évi archív
dobozt végiglapozva találtam pár
cikket és egy őszi hírlevelet. És egy
farsangit is:

Az első győri gyártású mozifilm
(Fábián György írása és riportja)
Kis utazás a rendező koponyája körül, Kisalföld, 2000. január 22. szombat
Buzás Mihály nem kispályás
kezdő. Olyan filmek jelzik
munkásságát, mint a Filmművészeti Főiskolán tananyagként
szereplő
hédervári krumplibogársztori (Leptinotarsa)… Zsebcseles figura az biztos.
Egy baráti beszélgetésen ütött szöget a fejébe valakinek a gondolata. Az NDK-s építőtáborokról, amikor a
lányok elvesztették a szüzességüket, a fiúk megtalálták önmagukat, és mindenkinek
lehetősége volt arra, hogy életében először berúgjon, melynek eredményét a februári filmszemlén már mindenki
megtekintheti. A film az első, amely nem fővárosi, hanem győri alkotásként jelenik meg a vásznon…

Orkestara Bobana Markovic a Rómer házban 2000. január 22.
Az első magyarországi turnéjukon még ilyen kis klubokban is felléptek, persze a mediawaves kapcsolat miatt. Nehezen fértek el
kis színpadon… Februárban pedig jött a
Ghymes együttes.

„Megáll az idő”
Győr, 2000. február 25.
A Rómer ház, a MEDIAWAVE és az Angyal Armand Asztaltársaság közös rongyos-, jelmez és
batyusbálja – Tánc, móka kacagás! Bemutattuk a
magyar filmszemlére bekerült győri filmeket: Csáki
László & Maráczi Manuéla: 6 NAP, Szolnoki József:
PANNON HALOM, Buzás Mihály: KIS UTAZÁS. A
talpalávalót a Frigid-Air és Karel és Bors zenekarok
szolgáltatták.
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Márciusi Rómer ház program Győr, 2000. február 25.
Ez év április 30-án, a MEDIAWAVE Fesztivál keretében avatta fel Emir Kusturica a Rómer ház Underground klubját. A márciusi programban
ilyen programok voltak: Underground tánczenekar (Győr), A „Drót” irodalmi periodika első számának bemutatója. Az újságot az első időkben
a Rómerben szerkesztették győri fiatalok Weiner Sennyey Tibor vezetésével. Grencsó & Benkő duó jazzkoncert, MI LESZ VELED Frigyes
laktanya? - beszélgetés, Besh O Drom koncert, Rügybázis egyesület programja: Utolsó vacsora és Timur Lenk zenekarok, megyei néprajzi
vetélkedő. És természetesen a Hrabal mozi napi két vetítéssel, valamint heti rendszerességű filmklubokkal, diákfilmklubokkal.

Országos Függetlenfilm Szemle Budapest, 2000. május
Több Mediawave-közeli és nyári táborfilm nyer díjat: Kiss Flóra & Virág: Osztinátó (legreményteljesebb etüd), Baglyas & Szeift: Gy.ú.r.o.k.
(legjobb vágás), Csáki & Maráczi 6 nap (legjobb fikciós film)

Bilibáncs Népi Hagyományőrző Tábor és Fesztivál + MEDIAWAVE Film és Fotótábor
Rábapatona, 2000. július

Ez volt a Bilibáncs kilencedik, a filmtábor rábapatonai szakaszának negyedik állomása. A hangulat szokásosan erős volt. Szerencsére viszonylag
sok fotográfia marad fenn erről a fotószekció jóvoltából, a következő fotósoktól: Nagy Péter, Ujvári Sándor, Zsédely Teréz, Bartis Noémi, Héger
István, Oláh Attila, Pécsi Marcell, Weiner Sennyei Tibor és Szántó Bernadett. A fotókon jól láthatók a jellegzetes MEDIAWAVE-arcok Darukától
Pamach-ig. Két rövidfilm is őrzi a hangulatot: Pécsi Marcell: …talán máshol… és Szeift Ákos: Feri, a szaxofonos.

Minimum Party Összművészeti Alkotótábor Kászonaltíz, Erdély, 2000. augusztus eleje
A főszervező Molnár Isti közel 10 éveg a MEDIAWAVE-nek dolgozott és nem kis mértékben a mi hatásunkra, 1996-ban kezdték el e természetes környezetbe illesztett tábort, amely a mai napig működik. Az elején még mi is jártunk ki hozzájuk filmműhelyt tartani.

Bakonyalji vigasságok Lázi – Ravazd – Románd, 2000. szeptember 15-16.
Új falusi fesztiválunk, mert észrevettük, hogy több Veszprém megyei község Győr megyéhez akar csatlakozni. Ezért lett aztán kötélhúzás a
a megyehatáron és más vigalmi elemek. De pl. itt lépett fel először Magyarországon a Savale Fanfare román fúvószenekar. De volt itt gyimesi
és moldvai népzene, ujgur ételbemutató és zárásként az efZámbó Happy Dead Band.

MEDIAWAVE Napok, Miskolc 2000. szeptember 25-27.
Ekkor már három éves hagyománya volt, hogy a Best of MEDIAWAVE sorozatunkkal megjelentünk a városban Bíró Tibi, a mozi vezetője jóvoltából. Ez akkor szűnt meg, amikor beindították - jó részt a mi mintánkat felhasználva - rövidfilmfesztiváljukat. Az első három év előzsűrizésében még részt vettem.

„Menekülés a rövidfilmbe” Budapest, 2000. október 3-7.
A Francia Intézet támogatta, hogy egy francia (Clermont-Ferrand Short Film Festival) és egy magyar (MEDIAWAVE) fesztivál együtt mutassa
be rövidfilmtermését a Banán klubban, harmadik alkalommal.

St. Louis Film Festival (USA), 2000. november közepe
A Best of MEDIAWAVE sorozat bemutatása az University of Missourin-n, a fesztivál keretében.
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FAST FEST WEEKEND Kiev, 2000. szeptember 29-október 2.
Zsűritag voltam az azóta sajnos elhunyt Ganczer Sanyival a Filmfőiskolások nemzetközi fesztiválján, amely harmadik évét taposta. Csáki Laci, ma menő
animátor és kísérleti filmes, mint fiatal győri filmes titán is jött velünk, mert akkor már a MOME elődjére járt. A fesztivál egy Kiev-melletti pionír lágerben
(táborban) valósult meg, számunkra rendkívül „egzotikus” körülmények között (pl. olyan vaságyakon aludtunk, amelyek sodronya kb. fél métert besüllyedt.
Ennek van jelentősége a későbbi történésekre, azért hoztam elő. Vittünk magunkkal egy orosz tolmácsot (Kerekes Ildikó), mert hiába a 10 év orosztanulmányok,
nem voltunk túl huszárosak a helyi nyelvben. Az angol akkor még sem nálunk, sem ott nem volt divat. Tolmácsunk egy pesti úrilány volt, aki diplomata apja
miatt élt egy darabig a Szovjetunióban és ezért beszélte jól a nyelvet. Nagyon segítőkész volt és kalandos úton szerzett nagyon olcsó repjegyet, volt valami
belső kapcsolata a repülőtársasághoz. Persze nem volt véletlen a meghívásunk, hiszen a poszt-szovjet filmesek számára a MEDIAWAVE neve akkortájt igencsak jól csengett. Hiszen az első fontos nemzetközi bemutatkozási lehetőség mi voltunk számukra. 1994-95-ben jelent meg egy nagyon komoly fiatal generáció
náluk, amely minden fontos tagja megfordult nálunk. Ma többen közülük komoly, rangos filmrendezők, filmszakemberek. Kievbe konkrétan Yuri Tereschenko
dokumentumfilmrendező hívott meg bennünket, aki akkor már többször járt filmjeivel a MEDIAWAVE-n. Leningrádban, pardon Szent Péterváron is találkoztunk
az ottani dokumentumfilm fesztiválon. Asszem ő volt a fesztivál igazgatója és tanított a kievi filmegyetemen. Az előzmények okán fel sem merült bennünk a
nyitókaland, hogy a reptéren nem vár bennünket senki. Eléggé zavarban voltunk, hogy most mi lesz velünk. Tébláboltunk ott egy-két órát és közben, mint már
viszonylag rutinos szervező előkotortam Yuri címét és taxit fogva elindultunk hozzá. Persze a mai aggyal nehéz azt kódolni, hogy akkor még nem volt mobiltelefonunk, neki sem, tehát felhívni nem tudtuk. Nem volt internet, legfeljebb nagyon gyerekcipőben. A címre érve, ami egy végtelen nagy szocialista lakótelep
egyik tíz emeletes háza volt, utolértek bennünket a szervezők és sűrű bocsánatkérések közt elindultunk a fesztivál helyszínére. Persze azonnal kiderült, hogy

ők vártak bennünket a reptéren csak nem ismertek fel. Mi is láttuk őket, de mivel nem tartottak fel semmilyen jelzést, nem gondoltuk, hogy ők azok. Szóval
kellemes amatőr bája volt az érkezésnek. És amikor vagy két órát autókáztunk Kievben és egyszer csak már annak külterületén a nyírfaligetes tájban és befutottunk a tett színhelyére szembesültünk vele, hogy a fesztivál egy békebeli pionír lágerben lesz. Nekünk, pontosabban a férfiaknak ez nagyon tetszett. 10
évvel voltunk a rendszerváltás után, már volt bennünk megfelelő távolság és még egyikünk sem járt pionír lágerben. Igen ám, csak echte pesti, belvárosi
úrilány tolmácsunk ezt nem így értékelte és az első éjjel sírva felkeltett, hogy ő nem bírja az ilyen körülményeket, ő még ilyen helyen sosem volt és nem tudja
elképzelni, hogy egy ilyen ágyba belefeküdjön. Matt helyzet volt! És kérte, hogy szóljunk Yurijnak, hogy vigyék ki a reptérre, ő azonnal hazamegy! Ez így is
történt. Ott maradtunk nyelv nélkül, amely elég érdekessé tette a zsűrizést, de valahogy kézzel-lábbal megérttettük magunkat. Mi jól éreztük magunkat, teljesítettük vállalt kötelességünket. De itt még nem ért véget a történet, mert a reptérre kiérve kiderült, hogy a reptéri dolgozók sztrájkolnak, különös tekintettel a
helyi légitársaságra, amelyre a mi buherált jegyünk szólt. Tolmácsunk és jegybuherátorunk hiányában igencsak necces volt, hogy mi lesz velünk. Ganczer Sanyinak kellett összeszedni magát, mert ő ötös volt oroszból. Persze könnyű volt neki, mert az édesanyja orosztanárnő volt. Nagy nehezen megértette magát,
lett jegyünk csak a gépek nem indultak. Pontosabban a helyi légitársaságé nagyon nem, de a többiek egy idő után elkezdtek felszállni. A helyzet további pikantériája az volt, hogy a reptér utasainak 70-80%-a jól láthatóan zsidó volt. Öltönyös, kaftános, pajeszos. A legfurább egy pajeszos hippi volt gitárral a hátán.
A reptéren tartózkodás 5-6 órájában volt alkalmunk kitanulmányozni a különböző zsidó diaszpórák öltözködési és viselkedési szokásait. Ahogy a történéseket
összeraktuk valami nagy zsidó ünnep lehetett előtte, amire visszajöttek az ukrajnai, galiciai zsidók leszármazottjai. Később olvastam, hogy fura egy dolog, de
a ma Ukrajna és Lengyelország területén élő zsidók nagy része eredetét tekintve nem tartozik a zsidó rasszhoz, hanem tulajdonképpen kazár. A kazárok – a
vándorló magyarok, a honfoglalást megelőzően éltek a Kazár Birodalomban, amely tekintélyes birodalomként pár száz évig uralta a Fekete-tengertől északra
eső területet. De nem akarták elfogadni a rivális Bizánci birodalom keresztény vallását, sem az egyre fenyegetőbb arab betörések által terjesztett iszlám vallást
sem, ezért a 8. század utolsó negyedében a vezető réteg felvette a zsidó vallást. Nyilván az alattvalók egy része is ezt tette egy idő után, majd a birodalom
szétesésével ezek a közösségek szétszóródtak Kelet-Európában és az itteni zsidóság zömét adták. Ez a kis hevenyészett és sok pontjában bizton vitatható
történelemóra rejlik az egy soros hír mögött.
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2001. év
A fesztivál előkészítése pénzügyileg nagyon rosszul indult. (Ha érdekel, megtalálod a részleteket az előző évi anyagban.) De a rövid lényeg, hogy
bevezetni szándékozták az utófinanszírozást, azaz hogy előbb kell megvalósítani és elszámolni a megítélt állami támogatásokkal, majd utólag, a
gyakorlat szerint 4-5 hónap múltán megérkezik a pénz vagy egy része, amint azt az elszámolást ellenőrzők/végzők gondolják. Ez utólagosan az
európai rendszer átvételére tett kísérletként értékelhető, csak egy lényeges dolog hibádzott benne, a magyar hivatalos és civil kulturális szervezetek
pénzügyi stabilitása, ami ellenben Európában régóta adott és több lábon álló volt/van. Hogy miként is van ez arrafelé és mi a különbség a magyar
mentalitáshoz képest, arról a 2015. év bevezetőjében lehet olvasni.
No de a lényeg, hogy a 2000 év végén megjelenő fenyegető jelek, hírek a nagy országos felháborodás következményeként 2001-re elhalványultak
és megjelent a kiskapuk módszere és vélhetően simán előre hozzájuthattunk a fesztiválra megítélt állami támogatásokhoz. A Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumát, a Magyar Mozgókép Közalapítványt, az ORTT-t (Országos Rádió és Televízió Testület) és a Magyar Televíziót láthatjuk a
fesztivál katalógusában, utóbbi nem szimbolikus, hanem a reklámerőn kívül konkrét pénzt, nem kis pénz jelentett Szabó László Zsolt TV elnök
szimpátiája révén.
Azért volt ez fontos leírni, mert pl. az előző évhez képest, amikor szemérmesen elhallgattuk, hogy minisztériumi támogatásunk kétharmadát egy
hónappal a kezdés előtt elvitte az árvíz vagy az arra való hivatkozás. Miután ezt utólagosan az aktuális kulturális miniszter is sajnálkozva lenyilatkozta,
már nem kell utólag szégyenkeznünk a 2000-es programból kényszerű okok miatt kihúzkodott programok miatt. (A kiadás előtt lévő programfüzetben
már csak áthúzásokkal tudtuk jelölni a jelentékeny programcsökkenést.)
A MEDIAWAVE finanszírozási „hullámzását” jelzi, hogy a 2000-es negatív példa után a 2001-es év harmonikus viszonyok közt valósult meg, amely
erőteljesen visszaköszön a fesztiválról írt beszámolókból. Az, hogy tisztességesen és időben tudtuk előkészíteni a programokat és a promóciót,
meglátszott a programstruktúrán és a programok minőségén. Talán ez volt az első év, amikor a MEDIAWAVE a nagyfesztivál filinget elérte, bár ez
nem volt konkrét cél, kicsit inkább meg is lepett bennünket az, hogy sokak szemében egy más kategóriába kerültünk. Az underground jelző helyett
a nagyfesztivál kifejezést kezdte el sugallni a média. Ma már nem sokra becsüljük ezt, de abban az időszakban ez egy látványosan kommunikált
tény volt, amit nem mi kezdeményeztünk, és persze legyezgette a hiúságunkat. Ez a minősítés jellemezte aztán a 2000-es évtizedet. Persze
részben tudjuk az okát.
Az eddig is nemzetközi szinten jegyzett filmversenyünk mellé
felzárkózott egy nemzetközi térben is figyelemre méltó zenei
programunk. Amely elsősorban jazz tekintetben pár év alatt
eurókompatibilissá vált. Mindenesetre biztosan előbb, mint
az ország.
A jazzprogram azonban még felerészt hiánypótló jellegű volt.
Még csak épp indult a Művészetek palotája, amellyel a pontosan százszoros költségvetéskülönbség miatt nem sokáig
bírtuk a versenyt. Talán a 2000-es évek második feléig. De
előtte a MEDIAWAVE volt az a fesztivál, ahol a nemzetközi
jazzvilág nagyjai, jórészt elsőként léptek fel Magyarországon.
E nyitóévnek tekinthető program is ezt a törekvést mutatja:
David Murray az amerikai fekete jazz virtuóza és fenegyereke
(amely aztán az év koncertje lett a kritikusok szavazati alapján), Big Lucky Carter Memphis melletti 82 éves blues matuzsálem, James Blood Ulmer, az új fekete blues stílusalkotó
apostola, Amina Claudine Myers amerikai fekete zongorista,
énekesnő, Mark Whitecage első vonalas free jazz triója voltak, mondhatni csak a föle a koncertprogramnak. A másik
részt, az európakompatibilitás másik oldalát jelentő európai
nemzetköziséget, német, angol, lengyel, francia, észt, osztrák
és magyar zenekarok képviselték. De a törzstagnak számító
Íva Bittova mellett a behatárolhatatlan műfajú királyok közül
olyanokat sikerült elhozni, mint a Jim Jarmush által filmsztárrá
tett Bálint Eszter Flicker nevű zenekarát New Yorkból vagy
Boris Kovac & Ritual Nove Ensemblét a háborús, széteső Jugoszláviából. Talán ez volt az egyik legnehezebb és emberpróbálóbb szervezésünk, ugyanis a katonaköteles lakosság
nem hagyhatta el az országot és a zenészek többsége ebbe
a kategóriába tartozott. De valahogy átszöktek a határon és
nagyon erős, sőt megdöbbentő koncertet adtak.
Az ethno vonalon is sikerült villantanunk párat az egyiptomi
dervistáncos csoporttól, tibeti énekesnőig, surinámi banda,
román fúvós együttes és a fénykorát élő Balogh Kálmán és
Gipsy Cimbalom Band-jét. De tánc és színházi vonalon is volt
néhány különlegesség Ladányi Andreától a Mozgó ház csoportig. Ilyen erős programmal nem volt nehéz feltűnést keltenünk az ezredforduló Magyarországán. Közel volt még a rendszerváltás, sok volt a bepótolnivaló, a lemaradás, és még nem jutottak el a közben
beindult új irányzatok az országba. Ez lett a következő 10 év MEDIAWAVE-es specialitása. Meg kell azért jegyeznem, hogy ez akkor is rizikós vállalkozás volt, mert a magyar közönség alapvetően konzervatív típusú. Többségében a lerágott csont, biztos, már ismert előadókra gerjed, azaz
mindenkori vasárnapi kirántott húsra. Ezért nem mer a fesztiválok többsége megválni az egyszer bevált sztárjuktól. Megveszik a tutit, aztán majd
az talán elviszi a többit. Ezért alakultak ki nálunk, az istvánakirályos, kvinbis, lagzilajcsi és az utóbbi időben csíkzenekaros fesztiválok és merevedtek
be kényszerűen, kiszolgálandó a közönséget. Mi rizikóztunk, az amcsi sztárok mellett elkezdtünk egyre több ismeretlen fiatalt felmutatni és tulajdonképpen ez bejött és elkezdett terjedni, hogy nem kell ismerni a MEDIAWAVE-es zenekarokat, mert azok úgyis jókat hoznak. Erre építettük a
következő 10 évünket.
Hartyándi Jenő
főszervező
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Nemzetközi filmprogram díjai

2001. április 27 - május 5.
G Y Ő R • K A P U V Á R • D U N A S Z E R D A H E LY ( S L K ) • V É N E K •
KI TTSEE • NI CKELSDO RF (AUT)

HELYSZÍNEK: Rómer ház (központ), Lloyd mozi, Művészetek szentélye
(volt zsinagóga), Városi Levéltár Börtön galéria, Xántus Múzeum, Ifjúsági Ház,
Vasutas Művelődési Ház, Révai Gimnázium, dunaszerdahelyi NFG-1-Film
Klub, Vének község

Filmprogram
58 országból 1047 nevezés érkezett, ebből 168 főprogram (különböző
versenyprogramok), 55 kategóriaprogram (információs). Nevezési kategóriák:
film, videó, kisebbségi, porlepte dobozok, game over, ifjúsági

A szervezésben résztvevő főbb munkatársak
Kuratóriumelnök: Durst György • Főszervező: Hartyándi Jenő • Általános menedzsment: Bári Ildikó, Szabó Csaba • Filmmenedzsment: Kádár Sándor,
Hozó Jenő, Durst György • Film előzsűri: Bakács Tibor Settenkedő, Czabán
György, Durst György, Hartyándi Jenő, Perger Gyula, Silló Sándor, Varga Balázs • Nemzetközi kapcsolatok: Bede-Fazekas Zsolt, Gőcze György, Csillik
Dilara • Technika vezetők: Tóth Péter, Tóth Tamás • Design, sajtó: Deák Tamás
„Döki”, Józsa Bernadett

MEDIAWAVE 2001 DÍJLISTA
Közönségdíj
Rolf TEIGLER (GER): „OUTLAWS”
Az előzsűri díja
Reto CAFFI (SUI) : ”BUS-STOP 99”

Nemzeti filmverseny díjai
Legjobb helyi televíziós alkotás
KÁLDY László: „KOCSMATELEVÍZIÓ”
Legjobb színész
KOVÁCS Lajos („MARATON” dir.: MISPÁL Attila)
Legjobb operatőr
DOBÓCZY Balázs („ÖT UTÁN, HAT ELŐTT” dir.: OLÁH Lehel)
Nemzeti filmprogram fődíja
MUNDRUCZÓ Kornél: „AFTA”

Animációs film különdíj
Michal STRUSS (SLK): „V KOCKE”
Markus MUTANEN (FIN): „MORITZ JA FILEMON”
Kisebbségi film különdíj
Alexandra GULEA (GER/ROM): „ANONYM”
Audrius STONYS (LTU): „VIENA”
Dokumentumfilm különdíj
PÖLCZ Róbert & Boglárka (HUN): „SZAFARI”
„Porlepte Dobozok” különdíj
Sorin DRAGOI (GER): „LA BUNICI”
Kisjátékfilm különdíj
Irvine ALLAN (SCO): „DADDY’S GIRL”
Zenei film különdíj
Marc ORIOL (FRA): „BIG LUCKY CARTER”
Legjobb ötlet
Christian DITTER (GER): „VERZAUBERT”
Legjobb animációs film
Phil MULLOY (GBR): „INTOLERANCE”
Legjobb zenei film
Thierry De MEY (BEL): „MUSIQUE DE TABLES”
Legjobb „Porlepte Dobozok” film
Andrey OSIPOV (RUS): „ET CETERA”
Legjobb kísérleti film
Matt HULSE (GBR): „HOTEL CENTRAL”
Legjobb operatőr
GÓZON Francisco (VEN) & SZALADJÁK István (HUN)
(„RÓZSA ÉS SZŐLŐLEVÉL” Dir.: WEICHINGER Andrea-Nicholas THORPE
(HUN-GBR)
Legjobb rendező
Philip GRÖNING (GER): „L’AMOUR, L’ARGENT, L’AMOUR”
MEDIAWAVE fesztivál fődíja
Jos STELLING (HOL): ”THE GAS STATION”

MEDIAWAVE 2001 NEMZETKÖZI ZSŰRI
Nemzetközi ifjúsági zsűri ● Radu IGAZSÁG (ROM) – animációs és kísérleti film rendező ● Jurij TERESCHENKO (UKR) – dokumentumfilm rendező ● Silvia DYDNANSKÁ (SLK) – újságíró
Nemzetközi filmprogram zsűri ● BALÁZS Attila (YUG/HUN)
– író, publicista ● KŐRÖSI Zoltán (HUN) – író, rádiós szerkesztő ● TOLNAI
Ottó (YUG) – költő, író, kritikus

Nemzetközi video és televíziós program díjai
Legjobb televíziós film
Uns CELMA (LET): „EGG LADY”
Legjobb video film
Peng HUI (CHI): „KONG SHAN”

Nemzetközi ifjúsági filmprogram díjai
(Dunaszerdahely)
Legjobb ifjúsági kisjátékfilm
Adrian J.McDOWALL (GBR): „WHO’S MY FAVOURITE GIRL?”
Legjobb ifjúsági animációs film
Radan VA_ULÍN (CZE): „LIBERTY”
Legjobb ifjúsági dokumentumfilm
PÖLCZ Róbert & Boglárka (HUN): „SZAFARI”

KONCERT, SZÍNHÁZ, PERFORMANCE
“XXI. század – game over” tudományos konferencia, Balogh Kálmán Gipsy
Cimbalom Band, Másfél, Ladányi Andrea, Big Lucky Carter (USA), Lantos
Quartet, Namgyal Lhamo (TIBET), Interpál, Ta Jana (CZE), Ojanna Hangszínház, Rigó-Lancsarics Duo (HUN/SLK), Mark Whitecage Trio (USA),
Dresch Quartet, David Murray (USA) & Nagy János Trió, Savale Fanfare
(ROM), Salföldi Kopjások – Somogyi Győző csapata, Májusfa állítás, Circus
Minimus, Boka-féle Plasztikon, Ifjú Muzsikás, Fláre Beás Banda, Mediawave
Zenei Műhely – vezető: Montanaro, James Blood Ulmer „Blues Experimence”
(USA), Flicker – Eszter Balint Band (USA), Iva Bittová DJ Formation (CZE) &
Caos Camping, III. Falubolondja választás, Háry Emlékzenekar, Andorka, Big
Lucky Carter (USA) & Zerkula János (ROM), Tea & Ferenczi György, Fra Fra
Sound (HOL/SURINAME), Szkéné Theater, Dél-Alföldi Szaxofon Együttes,
Tafenau & Vind Duo (EST), Kovács „Kó” Zoltán, Korai Öröm, Matokabinde,
Trapist (AUT), Babits & Benkő & Zsákay Trió, Piernik & Novicki Duo (POL),
Yonderboi, Pozvakowski, Persona Non Grata, Radian (AUT), Ilg & Snétberger
& Argüelles (GER/HUN/GBR), Mozgó Ház – Cseresnyéskert, Boris Kovac &
Ritual Nova Ensemble (YUG), AL-Tannoura Dervis Táncegyüttes (Egypt),
Anima, Samba Sound, Özay & Amina Claudine Myers (TUR/USA), Interpál,
efZámbó Happy Dead Band és számos kiállítás és előadás…
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PÁRHUZAMOS KULTÚRÁÉRT DÍJ ALAPÍTÁSA
2001-ben a MEDIAWAVE Alapítvány kezdeményezte, hogy a „RAVAZDI KEREKASZTAL” szellemiségének folytatásaként
díjazásban részesüljenek az olyan magyar és az országban fellépő, egyedi művészeti életpályával rendelkező személyiségek, kiknek civil és/vagy szuverén szellemisége sosem illeszkedett az épp aktuális vagy divatos kulturális irányzatokhoz, hanem saját, belső művészeti iránytűjük által kijelölt útjukat járják. Sokszor nehéz természetű, robbanékony,
„nagy lelkű” vagy éppen a végtelenségig szelíd, alázatos, visszahúzódó, szinte észrevétlen személyiségekről van szó.
Abban azért hasonlítanak egymásra, hogy kevéssé tudta befolyásolni/megtörni őket a környezet vagy a politika szándékos vagy szándéktalan átlaghoz szorító ereje.
Az első díjazottak a következők voltak:

Big Lucky CARTER – blues muzsikus (USA) /1920-2003/
Egy azóta sajnos elhunyt autentikus, Memphis-környéki blues muzsikus, akit egy MEDIAWAVE-re nevezett filmben fedeztünk fel és hoztunk el két alkalommal Győrbe. A második
évben „Laki bácsi”-t a fesztivál nagypapájának választották a fesztivál muzsikusai afrikai joruba szertartás szerint, valamint David Murray világhírű amerikai fekete szaxofonos is játszott
egy gyönyörű bluest az öreg tiszteletére. Az avatási ünnep a kajárpéci pincesor egy öreg
pincéje előtt volt a fesztivál nemzetközi vendégserege gyűrűjében. Erről a szintén elhunyt
Magyar nemzeti Attila kollégánk filmet is készített. Tolnai Ottó vajdasági költő, a zsűrink tagja
és a fesztivál szellemi védnöke, másik díjazottunk versbe is foglalta Laki bácsit: „Lötyöge
álma, azaz Hollywood kuss legyen!” Laki bácsi egyébként rendkívül békés és szeretetteljes
ember volt. Hórihorgas termete nehezen fért el Bigi, azaz Nagy Ildikó kolléganőnk Trabantjában, amit nagyon élvezet. Hasonlóan a helyzetet, amikor ottfelejtettük
a Monostori Erődben. Az erődparancsnok jobb híján felrakta az utolsó munkásvonatra. Azt mondta, hogy utoljára 1937-ben ült vonaton és ez most nagy élmény
volt neki. Csak egy dologhoz ragaszkodott, hogy legyen mindig egy üveg viszki a szállodaszobájában. Később a pálinkát is megszerette. 82-83 évesen végig
videózta a fesztivál koncertjeit. Azaz kolléga (is) volt.

EÖTVÖS Gábor – cirkuszművész /1921-2001/
Vele sajnos nem alakult ki közelebbi kapcsolat. A „Van másik!” bohóca azonban nagyon is megérdemelte a díjat.

JANCSÓ Miklós - filmrendező /1921-1914/
Tulajdonképpen Miki bácsit mi nem hívtuk a fesztiválra, mert túl nagy embernek gondoltuk
magunkhoz mérve, de egyszer csak elkezdett magától járni. Be-be kukkantott egy-két napra.
Nagyon megtisztelő volt ez számunkra, mert egyébként a magyar profi filmes szakma nem
nagyon kísérte figyelemmel tevékenységünket, valószínű, mert túlestünk Pest határain. A
nyolcvanadik szülinapjára azonban már készültünk és kedvenc zenekara, a román Savale
Fanfare és egy nagy torta várta.

GÖNCZ Árpád – író, műfordító, volt köztársasági elnök /1922Árpi bácsi ekkor már nem volt köztársasági elnök, de ismételten eljött közénk a díjátadásra.
Sosem felejtjük, hogy 1997-ben mily látványosan és demonstratíven védett meg bennünket
az egyre ellenségesebbé váló szocialista városvezetéstől és állította le az ellenünk indított
koncepciós eljárásokat. Ekkor egyértelműen nem politikusként, hanem a szellem embereként nyújtott védőszárnyat számunkra és adta át a nagy fekete
autóban a feljelentő leveleket.

Dr.TIMAFFY László – néprajzkutató /1916-2002/
Laci bácsival a korkülönbség ellenére is sok apró dolog köt össze
bennünket. Perger Gyula pedig mesterének is mondhatja. Csináltunk
is róla egy portréfilmet, amely során sok „titkába” beavatott bennünket
(pl. 56-os meghurcoltatásának és börtönéveinek eddig csendben tűrt
emlékeibe – Darvas Iván híres színésszel voltak összebilincselve a
rabomobilban). Nagyon emlékezetesen a bilibáncsi tábortüzeknél való
meséi a táltosokról, tudós emberekről, a magyar néphagyományról.
TOLNAI Ottó – költő, író (YUG) /1940Ottó bácsi gondolatisága a kezdetektől napjainkig átszövi a MEDIAWAVE szellemiségét. Tulajdonképpen meg is előlegezi azt, mert mint
a vajdasági szellemi élet meghatározó figurája nagy hatással volt ránk
már a 80-as években, amikor új szellemiségű művészetet látni, tapasztalni jártunk a Vajdaságba. Vagy 10 éven keresztül készítettünk vele, róla egy rendhagyó
portréfilmet (A flamingó térde) a 90-es évek jugoszláv háborús időszakában Villányi Lacival, amely nemrég a 75 éves születésnapi megemlékezésén a Petőfi
Irodalmi Múzeumban, még mindig érvényesnek mutatkozott. Vagy 10 évig zsűrizte a fesztivál filmjeit, amelyek erősen hatottak rá és beépültek írásaiba.
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BARÁTOK & SZIMPATIZÁNSOK VÉLEMÉNYEI
A 25 éves évforduló kapcsán sokaktól kaptunk emlékeket, véleményeket, javaslatokat,
azokból közlünk itt részleteket. A teljes szövegek a weboldalon találhatók meg.
Daruka Mihály: A véneki nagy zabálásról
„fesztiválarc”, a vizsolyi biblianyomda vezetője (Vizsoly)
(részlet)
„Elfelejtettem megkérdezni, hogy ismered-e Reichenberger Jánost? (Ő volt a minisztérium filmügyi munkatársa.) 2001-ben, Véneken volt egy halászléfőző verseny is a MEDIAWAVE és a helyiek összefogásában… 14 évvel ezelőtt Magyarország egy
félfeudalista világban élt. Olyan dolgokat láttam én akkor Véneken, amit felénk, a Dunán
innen a büdös életben sem. Pedig hozzá kell tennem, hogy én még egy világlátott ember
vagyok…
Jenőékkel (Hartyándi) jött a Reichenberger, de hát Jenő ment erre-arra és kezdett elveszett lenni, mint a plüssmackó, akit otthagytak az erdőben és toporgott és végül hozzám
csapódott, majd megkérdezte, hogy Misi, nem innánk meg egy unikumot? Gondoltam
minisztériumi ember, nem bántjuk meg. Megittuk, aztán mondja nekem, hogy olyan jó
halászléket főznek itt, úgy megenne egyet. Nosza, együnk mondtam és elmentünk az
első kondérhoz - ehhez tudni kell, hogy János olyan nagyon kedves, csendes szavú,
nagyon kulturált, művelt és udvarias ember. Odament és mondta, hogy: Jó napot kívánok! Olyan jó illata van ennek a halászlének, szeretnék vásárolni belőle egy adagot.
Lehet? Felnéz a pasi és határozottan rámordult, hogy Nem!!! János ettől hátra is szökkent. Pillanatra még én is meghőköltem. Toporgott még ott egy kicsit, mint pulyka a lucernában, hogy most mi lesz? Mondom neki, hogy az baj János, hogy
nem jól csináltad! Na, figyelj! Ne csinálj semmit, csak gyere és bólogassál, legyél nagyon komoly, neked azzal úgysem lesz problémád, majd én beszélek.
Feljebb mentünk, ahol az előbb már nem láttak bennünket és odaléptem egy bográcsoshoz. Jó napot kívánok! A bírálóbizottságtól jöttünk, a kollégám meg az
egészségügyi minisztériumból jött, ő fogja ellenőrizni, hogy emberi fogyasztásra alkalmasak-e az ételek, amit itt főznek, hogy be lehessen nevezni a zsűrizésbe.
Önök mit főznek? Harcsahalászlé készül Lucullus-módra! Mi már az induláskor nem szeméthalakból főzzük az alaplevet, hanem nemes halakból. És haltejjel,
halikrával sűrítjük. Egy kicsit a fazonról. Képzeljetek el egy ilyen nagy potrohos embert izomatlétában, rajta egy kötény egy csodálatosan kidolgozott, izmos
felsőtesttel. „Imádok borral főzni, néha még az ételbe is teszek!” felirattal. Visszatérve a történetre, odaállok a tulaj legnagyobb megdöbbenésére bogrács
mellé, odateszem fölé a tenyerem, majd elkezdem szagolgatni, majd fejcsóválva mondom neki: Hallja, ebből nagyon hiányzik valami! És képzeld ezt a mázsás
embert, mintha a vipera csípte volna meg, nekem esett: Mi? Mi hiányzik belőle? Ebben minden benne van! A kecsege is benne van! Ebből nem hiányzik
semmi!
Ebből pedig nagyon hiányzik valami! – mondom higgadtan. Leginkább a kanalunk! És áll ott ez a nagy test felpaprikázva és kellett neki legalább egy perc mire
leesett neki és elkezdett kacagni. Nahát látja, ha ha ha. Na van kanaluk? De még fél óra míg elkészül… Megyünk arrább és mondom a Jánosnak, hogy na
már halászlénk van! De ekkor utánunk szólt a szomszéd főző, hogy hohó, álljanak meg, hozzám nem is jönnek?! És ilyent a büdös életben nem láttam, tárcsán
harcsasztéket csinált. A következő meg apróhalat sütött lisztes paprikásan. Mint a csipsz. De közben mindenhol kínálgattak bennünket bírálati fokolónak szánt
italokkal. Már kezdtünk mosolyogni. Valahogy aztán csak sikerül kisunnyognunk oldalra. De mikor eltűntünk volna, vegyültünk és a népben, hogy akkor már
úgy megvónán, ekkor elkezdett utánunk kiabálni az sztékes ember, hogy készen vagyunk, jöhetnek ellenőrizni! Leültünk Jánossal és szépen beesztergáltuk
a rendesen megmért adagot. Még arra is ittunk egy pálinkát és közben megjelent egy másik ember, hogy nála is kész a halászlé. Betoltuk azt, de már nem
azzal a lendülettel. Kicsit megfontoltabban ettünk ekkor már. És próbáltunk leslisszolni, mert még több kóstolás állt volna előttünk. Meg kell mondanom, hogy
a halászlét már a kanál nyelével nyomkodtuk le. Néztünk egymásra Jánossal, mint a vett malacok. A pasi meg mondta, mi van, nem ízlik? Nagyon finom, csak
már nem nagyon tudunk enni, mondtam. Semmi baj, csak kicsit erőltetni kell. Attól félünk, hogy rosszul leszünk. A haltól? Attól nem lehet! Egy kis bort még
hozzá! Aztán valahogy sikerült lelépnünk. János közben pihegett és a levegő után kapkodott, hogy nem bírom, mondogatta. Ott voltunk a büféknél, mondja
erre, igyunk meg egy unikumot, hátha segíti az emésztésünket. És tényleg segített. Kb. 3 percig. Erre mondja a János, hogy nekem hányingerem van. Mondom:
nekem is, de én nem szívesen hánynám ki ezeket a drága ételeket. Próbáljunk egy kicsit küzdeni vele, hátha bennünk marad. Egyszer csak felnézek és a
templom mellett voltunk, ami egy kis dombocskára épült. Szépen sütött a május elsejei nap és az első nyári dögmeleg volt. Mondom neki, János feküdjünk
oda templomdombra. És ott feküdt a napon két ember, halálán a rengeteg ételtől, egy miniszteri dolgozó és én.

KRITIKÁK & BESZÁMOLÓK
A fe s z ti v á l a l a p a d a t a i – z s ű ri , d í j l i s ta , k i a d v á n y o k – u tá n i d é z ü n k a m e g j e l e n t k ri ti k á k b ó l . Te rj e d e l m i o k o k b ó l e z e k k i v o n a to k , a t e l j e s írá s o k m e g t a l á l h a t ó k a we b o l d a l u n k 2 5 é v e t ö s s z e fo g l a l ó o l d a l á n .
Bocs
Tolnay Imre: Képmuzsika,
2011 /részlet/

fényírás, hangrovás

– beszélgetés Hartyándi Jenővel

T.I. : Azért nem kevés ellensége volt az ügynek ugye?
H.J.: Megkerestük az első évben a város polgármesterét, aki tanárember lévén jól letorkolt bennünket, ami nem volt olyan furcsa tőle, csak mi már azért nem
voltunk gyerekek. Azt mondta, hogy a film nem művészet és majd ha rendesen viselkedünk meg bizonyítunk, akkor számíthatunk támogatásra. Nekünk ez
nem igazán tetszett...
T.I. : …a Mediawawe sose akart a nagymenő-nagyvárosi fesztiválokra hasonlítani, ezért filmek, koncertek bemutatásával Novákpuszta falucskát is híven "belakjátok". Ezek nem véletlenek ugye?
H.J.: Persze. A városi fesztiválokon mindig belefáradnak az emberek a műsor-nézésbe és bár nem az egzotikum a cél, de egy falu nyújtotta hangulat mindig
felfrissíti a távoli vagy közeli vendéget. Célunk ráirányítani a figyelmet a falura, a természetre. Ami mellett a városi ember elmegy, vagy csak stilizáltan látja
meg. Elmegy Szentendrére vagy a Balatonra és lát egy skanzen-kultúrát. Novákpuszta egy élő, bájos, lepusztult kis magyar falu, melynek a kastélya is olyan,
hogy múlt századi hangulata mellett őrzi a KISZ-táborok kopott vidámságát, szóval nem olyan, mint amilyennek Németországban kell lennie egy kastélynak…
T.I. : Szóval a falunál maradva, nem véletlen a kötődés a népművészethez, a mindenkori népkultúrához, az örök kísérletezés hagyományához.
H.J.: Mindig zavart, hogy nálunk úgy elkülönülnek a művészeti ágak. Nem vagyok képzett ember, ösztönösen közeledem a művészetekhez és közeledtem
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mindig is. Képzőművészek, zenészek, tollforgatók, filmesek, táncosok, színészek nem sokat tudtak egymásról, szerencsére ez mára sokat változott, sok helyen
jó értelemben átcsap az ellenkezőjébe. Vagy például a jazz-zenében se a populárisat, az amerikait kerestem-kerestük, hanem egy "mélyebb hangzást". Ezt
Szabados György hozta be a jazzbe, illetve a saját zenéjébe, és az a mélyebb réteg a népzene volt. A magyar és a nem csak magyar népzenét, ezzel a gyökerekhez fordul. E mozgalom második generációja Dresch Mihály, Grencsó István meg a többiek. Velük együtt jártunk le egyre többet a Vajdaságba, ők zenélni,
mi filmezni. Úgy tűnt, az ottani művészeti élet nyitottabb, mint az itteni. Kiderült, hogy az ottani írók szívesen lépnek fel zenészekkel, például a Grencsó Pistinek
sok estje volt olyanokkal, mint Tolnai Ottó, Balázs Attila, Sziveri János…

Élet ÉS Irodalom
Végső Zoltán: Csak a
2001. május 11. /részlet/

zene

Hiába a rendkívüli filmes felhozatal… a Mediawave Fesztivál nekem mégiscsak a zene ünnepe marad. Itt a legnagyobb sztárok egyenlők a kocsmai muzsikusokkal, a román-moldáv helikonjátékos az amerikai szaxofonossal, és ami a legszebben jellemzi ezt a szellemiséget: a közönség és a fellépők sorából, Montanaro vezetésével, spontán kis együttes alakult; felálltak a színpadra és minden megkötés nélkül kedvükre örömzenéltek. Szóval, ha az ember megérkezik
a Mediawave idején Győrbe, nyomban valami dzsesszes alapfeeling keríti hatalmába, amit pontosan ecsetelni nem tudok, de tény, hogy van, amit abból ismerhetünk fel, hogy máskor, máshol ilyesmit nem tapasztalunk. Nem is magára a zenei műfajra gondolok, csupán arra, hogy minden hétköznapi ócska nyavalya
a partvonalon kívül reked, az ottlétnek nemcsak célja, hanem elsősorban tartalma van…
Vegyük például Big Lucky Cartert! A 81 éves memphisi vitézt Hartyándi Jenőék egy korábbi fesztiválfilmből halászták, annak alapján hívták meg. A megnyitón
életműdíjat kapott, amit látható meghatódottsággal köszönt meg, nem gondolta volna, hogy egyszer még valahol Európában is koncertezni fog… Ez idő alatt
a publikum soraiban David Murray is feltűnt, aki egy nappal korábban megérkezett, szokni a légkört, később pedig új barátjaként és olyan mesterként aposztrofálta az öreget, akitől ő is tanult. Big Lucky Carter végig lelkes nézője maradt a további koncerteknek, és Murrayvel közösen Balogh Kálmánékat már szó
nélkül, tátott szájjal figyelték. A zene hallgatása során az járhatott a fejükben, mint bárki másnak, hogy ilyen nincsen, kicsodák ezek az ufók, akik így tudnak
természetfelettit produkálni. Mindenki őrjöngött a cigány, macedón, bolgár, magyar, orosz és zsidó zenéket hallgatva… Csalódnunk persze továbbra sem
kellett. Mark Whitecage triója a másnap esti folytatáshoz ideálisnak tűnt. A poszthippi külsejű, avantgárd arcokból álló együttes iszonyatos intenzitással kezdett,
a klasszikus dzsesszstandardokat szilánkokra tördelték. Pontosan nem is lehetett az eredeti darabokat felismerni, csak azt a borzasztó érzést kavarták föl a
hallgatóban, hogy mennyire ismerős is ez - megfejteni azonban mégsem engedték. Whitecage zenéje letisztult, megalkuvások nélküli, igazi, vérbő dzsessz…
A Dresch Quartet törzsvendég a Mediawave-en, majd minden évben fellépnek, nagyszerűen tudjuk követi gondolkodásuk változását, finomodását. A művek
egységesebbek, némely korábbi darabok kiegészültek, esetenként többtételes művé. A cimbalom helyett a hatlyukú furulya került előtérbe, ma már Dresch
Mihály folklórihletettségű, csodaszép dallamai vannak a középpontban, az előadásmód és a külső hatások kevésbé formálják át egyegy koncert hangulatát… Ez történt a Dresch Quartetből Baló István dobossal és Szandai Mátyás bőgőssel is, akik
a fesztivál nagy vendégét, David Murrayt kísérték Nagy János zongoristával kiegészülve. Csak néhány napjuk
volt a felkészülésre, ehhez képest - ha kisebb hibákkal is - megállták a helyüket. És ez nagy szó, mert ma kevesen írhatják bele Magyarországon az életrajzukba, hogy együtt játszottak egy ekkora sztárral, egy élő legendával… Rögtön érezhettük, miért nincsen vita afelől, hogy ma a középgenerációs szaxofonosok egyik
legnagyobbika David Murray. Olyan átütő erővel, végeláthatatlan dinamikai skálával és precíz játékmodorral
szólaltatta meg a hangszert, aminek alapfeltétele (a világhírnév kellős közepén is) a fegyelmezett, napi többórás
gyakorlás... Minekutána teljes elégedettséggel távozhattam a rekonstrukciós folyamat kezdetén tartó - a Mediawave nélkül üres és romos - győri zsinagógából, a remek koncerthelyszínről, a Művészetek Szentélyéből.
Dél-Magyarország
W.A.: Szegeden is vetítették
Kommersz kontra Mediawave /részlet/
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a fesztivál filmjeit

…A magyar-osztrák-szlovák hármas határon átívelő rendezvény mára nemzetközi rangúvá vált.
- Tizenegy év távlatában úgy látom, hogy a filmek tekintetében közepes mezőny alakult ki ez évben. 58 országból
1040 filmet neveztek, ezen belül 260 kiállítás, koncert, színházi produkció jelentkezett. Zeneileg viszont minden idők
legerősebb MEDIAWAVE Fesztiválja volt. Csak példaként: 6 amerikai együttes jött el, ráadásul nem turné keretében,
hanem meghívásra – összegezte a fesztivál igazgatója. – Idén a támogatottságra sem panaszkodhatunk… Tízszer vállaltuk már azt a rizikót, hogy nemzetközi fesztivált szervezünk ilyen bizonytalan anyagi háttérrel. Tavaly a művelődési
tárca az árvízre hivatkozva két héttel a rendezvény előtt vont vissza nagyobb összeget, s ezzel majdnem megbukatta a
jubileumi rendezvényt. Egy rendezvényszervező életében az a legrosszabb, ha nem tudja, hogy mennyivel gazdálkodhat.
Tizenegy év alatt sok válságot átélt a fesztivál. Az állandó színvonal biztosítása mellett az embernek állandóan felül kell
múlnia magát. Egy ilyen, sok szálon futó rendezvényen mindenki a saját fesztiválját éli meg…

Élet ÉS Irodalom
Vágvölgy B. András: Kaos
2001. május 11.
/részlet/

Camping

Tűnődtem azon, a múlt héten Győrben, létezhet-e az avantgárdban, az undergroundban, az
alternativitásban - hogy csupa idejétmúlt fogalommal operáljak - konzervativizmus. Tehát létezhet-e egy fesztiválon, hogy bombabiztosan ugyanaz az élmény ér öt éve. Erről (is) mondja
azt a megye szülötte, a "hajdani győri diák", Áder János parlamenti elnök a fesztivál katalógusához írott előszavában, "örömmel mondhatjuk, ez a Fényíró fesztivál is éppen olyan, amilyennek egy nagy múltú, rendkívül gazdag hagyományokkal bíró fesztiválnak lennie kell. És
örömmel mondhatjuk, hogy ez a fesztivál is olyan, mint egy nekigyűrkőző, kezdő, újat akaró
fesztivál." Momentán még azt sem mondhatjuk, hogy a parlamenti elnöknek nincs igaza,
igaza van, mint ahogy abban is, hogy a Mediawave "népi hagyományokat ápol és éleszt újjá,
és új utakat kereső törekvéseket kapcsol hozzájuk" (Áder op. cit.). …a Mediawave sikeres
fesztivál, az idén minden eddiginél több helyszínen zajlott, Magyarország (Győr, Kapuvár) és Szlovákia (Dunaszerdahely) mellett Ausztriában (Nickelsdorf,
Kittsee) is, és a felhozatal is üdítően multikulturális.
A Mediawave alapvetően filmfesztiválnak indult, mint az alcíme is mondja, a "fényírók" csinálják fényíróknak, szerte a nagyvilágból érkeznek experimentális
és rövidfilmek, meg néhány nagyjátékfilm is. Mint bevezetésként már említettem, az ember azt kapja, amit vár, a válogatást végző előzsűri tizenegy éve
nagyjából ugyanabban a személyi összetételben válogat, ha lehetne ízlést vitatni, vitatnánk a szortírozás szempontjait, de nem lehet.
A teljes filmkínálatot áttekinteni lehetetlen, a Gas Station című holland alkotást viszont többen is a fesztivál egyik legjobbjának nevezték...
James "Blood" Ulmert egy időben sokat hallgattam, mert Marton Távolodó barátom felvett tőle, én meg vezetés közben az autóban. Már az is nagyon
rendben volt, de a győri zsinagógában egészen szenzációs volt. "Vér" experimentális bluest nyom, súlyos ritmusszekcióval, kemény beatekkel, ő maga gitároz,
rángatózó riffekkel, de a zenekar legfőbb attrakciója a párductestű Kama Jamal előben, aki, nem t'om, rokona-e az amerikai feketék polgárjogi harcában oly
fontos szerepet játszó, évtizede halálra ítélt és a siralomházban várakozó Mumia Abu Jamalnak, de hogy villamosszék-szerűen megrázó jelenség, az bizonyos…

Az esti koncertek sorában James "Blood" Ulmert követte Bálint Eszter Flickers nevű zenekara New Yorkból. Az egykori Squat színházi gyermekszínész,
Jim Jarmusch kultfilmsztárja (Stranger Than Paradise) már jó ideje felhagyott a színészettel - utoljára négy éve láttam a színész Steve Buscemi filmjében szerepelni -, hosszabb ideje zenével foglalkozik… Május 1-je a Mediawave-en is majális, a közeli Vének nevű faluban volt halászléfőző verseny, sör, virsli, foci,
már csak egy illusztris kolbásztöltés hiányzott. Az est fénypontja az énekes-gitáros Big Lucky Carter és Zerkula János gyimesi vak hegedűs közös fellépése
volt egy Pinceklub nevű izzasztóhelyiségben. Big Lucky Carter Jancsó Miklós társaságában az egyik díjazottja volt a most létrehozott Párhuzamos Kultúráért
Díjnak… Játszott egyet ő, aztán játszott egyet Zerkula, és az őt gardonon kísérő Fikó Regina, három gyimesi pár még táncolt is hozzá. Aztán mindketten beszéltek, zenéről, nőkről, életről… Utána viszont, s én ezzel búcsúztam az idei Mediawave-től, a Kaos Camping vetített, meg persze zenélt a Zsinagógában. A
zene kellemes, jó beatek, basszusok, de semmi különös (Infra Gandhi, Joe), ellenben a vetítés igen komoly. Mintegy tucatnyi lepedő, némelyik a függőlegestől
eltérő szögben fellógatva a tóraszekrény hűlt helye fölött, a karzatról és a plafonról: a Kaos Camping csúcsra járt. A független filmesekre épülő formáció
(Szolnoki József, Szilágyi Kornél stb.) ezekre a vásznakra "talált tárgyakat" vetít…
„A szakemberek úgy tartják, hogy kulturális szokásainkat főként a műveltségünk, az anyagi lehetőségeink és az életmódunk határozzák meg."
Filmkultúra
Szlaukó Katalin: MEDIAWAVE
2001 /részlet/

félidő

Sosem tapasztalt kényeztetés jegyében zajlik a 11. Mediawave Győrött. A filmektől, koncertektől megcsömörlött kritikust, hangulatos, dohányfüstös "sajtóközpont" fogadja, ahol kótyagos agyából megpróbálja kivarázsolni az elmúlt
három nap eseményeit.
Nem tudom, minek tulajdonítsam - a hosszú hétvégének vagy a pesti sajtókampánynak - sosem látott tömeg tolongott
már a megnyitón. Eljött az a pillanat, amikor a fesztivál kinőtte Győrt. Van, aki örül ennek, van, aki nem. A tavalyi bensőséges hangulatú, csendes vetítőből már nem lehet kimenekülni a közepes filmekről, a padlón is annyian ülnek,
hogy a kijutásért folytatott küzdelem kilátástalan. A családias hangulat oda, ennek - amint hallom - a fesztivál szervezői
közül sem sokan örülnek. Másrészről, ha az utófinanszírozási rendszer okozta tavalyi rossz szájízt okozó szükségmegoldásokra (elmaradt programok) gondolok, a túlélés érdekében elkerülhetetlen volt.
Az esti koncerteken rövid közvélemény-kutatást végeztem: kik is vannak itt. Spanyol közgazdászhallgató Hollandiában
magyar fiataloktól hallott a rendezvényről; pesti egyetemisták, akik nem értik miért nem jöttek eddig, hisz a fesztivál
minden tavasszal téma volt; a nickelsdorfi rendezvények itt bulizó szervezői; több aprósággal szabadságukat töltő
családok; a törzsgárda (az új arcok tömegében elveszve), azok, akik minden évben ide szervezik a szabadságukat…
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Filmvilág
Bakács Tibor Settenkedõ: A
2001 /részlet/

tét nélküli játék képe

Talán ez volt az első olyan fényíró-fesztivál, amikor a magyar filmesek is nyomot hagytak maguk után.
Game Over! A játéknak vége, a játszó embernek nincs helye, a XX. század a szemétkosárba került, inkább klikkelj a mátrix.hu.-ra. Game Over! Ezzel a több
értelmû szlogennel gyújtották meg fáklyájukat 2001-ben a Mediawave-n összegyűlt fényírók. Tavaly még azon erőlködtek a fesztivál szervezői, hogy megállítsák
az időt, tudatosan anakronisztikussá váljanak, és kultúrához való nosztalgikus viszonyukkal a mamutok szomorú sorsára jussanak. S bár sejthető, hogy a
Mátrix-planétában az információ a nagy parázna, s a világháló az õ ágya, de pontosan emiatt (dialektika – ősi görög fogalom) még vadabb mulatozásba
kezdtek Győrben, Dunaszerdahelyen, Nickelsdorfban a mozgókép szerelmesei. Dunavölgyi Dáridó, ahogy politikusék mindig is szerették volna. A Mediawave
összművészeti fesztivál, ahol népzenészek keverednek jazzesekkel, cirkuszosok huszárokkal, filmesek filmesekkel, férfiak nőkkel, vagyis az összes kunstot
tudják, de azért ennek a mutánsnak a gerincében mindig is a világon szabadon alkotó képírók és az ő filmtetteik álltak, állnak. A film továbbra is ünnep,
közösségi gondolkodási forma, „képező művészet”, „a legfontosabb” és a „legélesebb”, sem a piac, sem a közízlés nem játszik egy pályán az élvezettel. A
Mediawave a konzervatív-avantgarde ízlés terrorja az ízléstelenség szabadságával szemben, valódi XX. századi magatartás, ahol a katarzis együtt jár a belépőjeggyel. (Az idén borsosabb volt, igaz, a csereérték mindkét oldalán, hisz Big Lucky Cartert vagy James
Blood Almert, David Murrayt nehéz pár ezer forintért bárhol is hallani e nyomorult földgolyón.) A nemzetközi
zsűri, amiben román, cseh, ukrán, szlovák és jugoszláv filmesek mellett az ízlésben elfogulatlanságot őrző magyar írók is helyet kaptak – Tolnai Ottó, Balázs Attila, Körösi Zoltán –, „nehéz helyzetben voltak”. A váratlan szófordulat helyén való, mert a Mediawave az elmúlt tizenegy év alatt mindig egy halom képszemetet lapátolt el a
vászonról ahhoz, hogy egy tucat díjazott alkotással megállapítsa a trendet. A zsűri előválogatása némileg segít,
hisz az ezer beküldött műből csak ötven-hatvan marad talpon, de ezekről tudható, hogy tértől és időtől függetlenül is vetíthetők, minden egyes darabja a kollektív gondolkodás kincse, közös hagyaték. Megfelelni ennek
már jóval nehezebb, hiszen a trend követése helyett a trend megállapítása az eredetiség és a katarzis metszéspontjában általában rizikós, mindezt ráadásul úgy, hogy Magyarország Európába felvételizik…
Filmvilág
Varga Balázs: Cottbus
/részlet/

- Pop-kelet

Keleti kikelet, fény a végeken? Új nevek, régi trendek. Egy város, amelynek van fesztiválja, de nincs mozija
– ez csak első hallásra tűnik lehetetlennek, második nekifutásra nagyon is ismerős. Hazai példának ott van
Győr és a Mediawave, ám még ezzel sem ért véget a lista. A lengyel határtól nem messze fekvő egykori keletnémet iparváros, Cottbus immár második éve úgy ad helyt a kelet-európai filmek fesztiváljának, hogy a
városban év közben csak egy csöppnyi művészmozi működik, minden más vetítőhelyet tönkretett ugyanis
a városszéli grandiózus multiplex. Cottbus és a mozik paradoxonja a kortárs kelet-európai film metaforája:
a fesztivál tíz napjára újra kinyitnak egy-két bezárt régi nagy mozit, leporolják az üléseket, kicserélik a fényeket
és feltöltik a büfé készleteit, hogy aztán egy teljes évre újfent parkolópályára kerüljön minden. Egy hét fény,
csillogás és médiaérdeklődés – pillanatnyilag ennyi a kelet-európai film árfolyama, és ez még csak nem is
a legrosszabb ráta…
Gramofon

David Murray a MEDIAWAVE-en
2001. nyár /részlet/
David Murray, a negyvenhat éves Grammy- és Jazzpar-díjas amerikai szaxofonos megkerülhetetlen, nagyhatású alakja a mai jazzművészetnek. Amióta a hetvenes években New Yorkban
feltűnt, hihetetlen termékenységével és bámulatos energiával dolgozik, változatos
kisegyüttesein kívül oktette vezet, sikeresek big bandjei, és világhírű a 25 éves
World Saxophona Quartet is, melynek alapító tagja… a győri Mediawave-en,
zsúfolásig telt ház előtt, méltó partnerként kísérő magyar ritmusszekcióval adott
koncertje régi hiányt pótolt. Folytatódott tehát az a hagyomány, hogy fontos, jazztörténeti jelentőségű előadók első magyarországi fellépése Győrben zajlott…
„Ember nem uralta még úgy a tenorszaxofont, tán a basszusklarinétot sem, mint
David Murray. Muzsikája – érzelmi szinten – az agresszió, a magamutogatás, a
szeszély, az extázis, a szeretet és a gyengédség fura ötvözete…” – írja róla Pallai
Péter jazzkritikus a négy oldalas beszámolóban, amelynek része volt még Végső
Zoltán, Matísz László és Zipernovszky Kornél jazzesztéták írása és riportja. Hasonló hangvételben.
Index - Vales7: Hangpróba - Balogh Kálmán megvesz minket kilóra
2001. május 1. kedd /részlet/
Tánccal, klasszikus bluesszal, tibeti énekkel és Balogh Kálmán zenekarának fergeteges koncertjével köszöntötte vendégeit szombaton a tizenegyedik Mediawave Fesztivál Győrött. Szombat a honfoglalás jegyében telt el, városszerte felmálházott waverek rohangáltak szállás után kajtatva. Egy portástól megtudom,
hogy a filmfesztivál mellett kórusversenynek és rendőrtalálkozónak is otthont ad a város. Míg vígan felidézem, hogy járt Hunter S. Thomson a Las Vegas-i
copmeetingen, a fesztiválszervezők leosztják a lapokat. Végül senki nem alszik a gyepen. Este hatkor már mindenki a zsinagóga előtt toporog: idén is a
fesztivál szívének számító Művészetek Szentélyében tartják a megnyitó ceremóniát. Ladányi Andreáék az Éjféli Maratonból adnak elő egy részletet…
Hartyándi Jenő, Mediawave-alapító és főszervező egy rövid (alternatív) kultúrtörténeti kitérő után átadja a Párhuzamos Kultúráért díjakat. Az először kiosztott
elismerést és a vele járó Mediawave-csókát a szervezők azoknak szánták, akik egész életművükkel bizonyították, hogy a kurzusművészetek mellett/alatt/felett
is léteznek járható utak. Az alapítók szerint ezen követelménynek az örökifjú Jancsó 'Mikibácsi' Miklós , Big Lucky Carter, Timaffy László népzenekutató,
Eötvös Gábor bohóc és Tolnai Ottó költő feleltek meg először…
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Index
Rózsa Miklós: Kultúrák,
2001. május 2., szerda

ha keverednek - Mediawave-majális

Népi-urbánus vegyülés a templomkertben, memphisi blues-legenda a gyimesi prímással, kolozsvári
cigányasszony a karibi hangulatban - és persze monstre halászléparti a zsákfaluban: ez volt a Mediawave-majális.
A munka ünnepe alkalmából a Mediawave kitelepült a Győrtől tizenöt kilométerre lévő Vének községbe.
A százötven lelkes falu tradicionális halászléfőző-versenyét idén a széplelkű, főleg Pestről jött értelmiségiek rousseau-i elemektől korántsem mentes lelkesedése és a fesztivál multikulti programkavalkádja
tette emlékezetessé…
Ferenczy György és a Tea együttes kizárólag a legnagyobb blues-slágereket prezentáló koncertjén például tanúi lehettünk, amint Ilonka néni, a 70 körüli kolozsvári roma asszony hihetetlen lelkesedéssel
ropja unokájával, és két túllelkesült kékharisnyával az Everybody needs somebody Blues brothersből
elhíresült taktusaira.
A nap igazi különlegességét azonban Big Lucky Carter memphisi blues-legenda és Zerkula János vak
gyimesi prímás közös koncertje jelentette. Ültek a faluház pincéjében, az élet fontos dolgairól, zenéről,
szerelemről beszélgettek, és felváltva muzsikáltak. Carter és zenéje halkabb, lassúbb, elgondolkoztatóbb
volt. Remek zenészként, és profi jelenségként lépett föl előttünk…
Új ismerősöm, Ilonka néni szereti a kávét, akkor is, ha már éjfél van, bár ilyenkor már
egy sört is szívesen megiszik hozzá. E kulináris terrortámadás után együtt mentünk be
a sátorba, ahol a holland és suriname-i zenészekből álló Fra-Fra Sound zenekar varázsolt karibi hangulatot a Mosoni-Duna partjára. Ilonka néni népi táncra perdült, és erősen
bizonygatta, hogy ez majdnem ugyanaz a zene, amire ők szoktak "ottan őfeléjük" mulatni.
Lehet, hogy szorult belém némi kultúrromantika, de most ilyen a Mediawave.
Népszabadság
Jávorszy Béla Szilárd: Hússal,
2001. május 12. /részlet/

vérrel, lélekkel

Villog a fény a sárga IFA-dizájnon, a pultként használt kiszolgált teherautó „maszkja” fölött pörög
a forgalom. Veretes keleti termék, rajta bécsi rendszám, jelzi, közel a határ. Halál bika – lóg a
tábla a falon, hogy mire vonatkozik, nem tudni pontosan, talán nem is érdekes. A három éve a
dunaszerdahelyi művelődési központ lepusztult hátsó mellékhelységeiben nyílt „alternatív” ifjúsági
klub mindenesetre életképesnek bizonyult, lám, nemcsak Lagzi Lajcsi és Zámbó Jimmy tudott
elérni sikereket itt, a Csallóköz szívében. Most éppen a morva énekes-hegedűs-performer Iva Bittová és egy cseh dj közös szeánszára gyűlnek a fiatalok, a helyiség méretéhez képest talán túlságosan is nagy számban… Hat lelkes szlovákiai magyar diák a semmiből teremtette ezt a helyet,
máshol feleslegessé váló anyagokból, tárgyakból rakta egybe… 1998 őszén reményteli független
(amatőr) filmesekként alapították még, a győri Mediawave összművészeti fesztivál számukra (is)
delejező hatására. Az első évben egyetlen napra kapcsolódtak hozzá, egyfajta Best of Mediawave
filmvetítéssel, egy évre rá már koncerteket is szerveztek, idénre pedig ötnaposra bővült a program.
Fontos: Dunaszerdahely nem valamiféle kihelyezett Mediawave-helyszín, hanem a győri eseményekhez kötődő, az ottani szervezőkkel szorosan együttműködő, de önálló karakterű rendezvény…
Dunaszerdahelyen kívül egyébként most további négy helyen, Kapuváron, az ausztriai Nickelsdorfban és Kittseeben, valamint a Duna és a Mosoni-Duna találkozásánál fekvő Véneken volt tetten érhető a Mediawave szellemi kisugárzása. Közülük különösképp Nickelsdorf fontos, a burgenlandi
határfalu, illetve az ott található Jazzgalerie az elmúlt évtizedekben az avantgárd dzsesszélet egyik
lokális központjává vált. Míg két évtizede elsősorban ők inspirálták a Mediawave későbbi szervezőit,
a visszahatás most legalább ennyire erős, és a decensen lepusztult pinceklubban a Best of Mediawave-filmsorozat mellett például az ezredvégi dzsessz egyik „későn érő”, nagy öregje, Mark Whitecage
is látható-hallható volt.
Vas népe
Kozma Gábor: Fehér
2001. május 4. /részlet/

filmek, fekete zenék

Öt éve még tudomást sem vett a helyi önkormányzat róla, mára pedig országosan is megkerülhetetlen kulturális tényezővé vált a győri Fényírók Fesztiválja (Mediawave). A napokban az európai ellenkultúra legjelesebbjei a vizek városára figyelnek.
Lloyd-ház, a kissé lepusztult moziteremmel, kamaravetítővel, a valaha elegáns feljáróval: mindenütt ifjak. Szép szőke lányok, rövidnadrágos, hátizsákos fiúk
ülnek a lépcsőkön, tanulmányozzák a programot. Mire felharsan a fesztivál szignálja, már csurig a nagyterem. Dokumentum, játék, animációs, erotikus, horror
filmek futnak, videók követik egymást. Egy-egy sikerültebb munka után taps csattan, olléz a sokszínű és nyelvű közönség. Mert a Fényírók Fesztiválja mára
nemcsak Győré, hanem Európáé, és azon túl is. Hiszen vannak itt japánok, peruiak, ausztrálok, amerikaiak, és igen sok svéd, francia, olasz, orosz és német…
Nos, Győr: pár éve még azon vitatkoztak a városatyák, hogy támogassák vagy se a fesztivált. Mára meg ott tartanak, hogy ez az első számú kulturális,
művészeti és turisztikai attrakciójuk. A rengeteg vendég ugyanis költ, megszáll, ebédel, és ismerkedik a Kisalfölddel. A legszebb az egészben az, hogy a Mediawave egy kis népművelői „házi eseményből” nőtte ki magát nemzetközi hírű és rangú szellemi koncentrátummá. Hatalmas szerencséjére nem tudta lenyelni
– pedig próbálta - a politika. Megőrizte függetlenségét, és ez a legfőbb vonzereje…
Mindeközben ott vannak a kísérő programok, például a fekete zenék. Végy egy harlemi fazont, aki pengetett Jimi Hendrixszel, s aki ma a gyökérblues első
számú apostola. A koncert helyszíne a Pazar zsinagóga, ahová kezdéskor a lehetséges nézőszám ötszöröse kísérli meg a bejutást… James Blood Ulmer…
Mire vége a szeánsznak, a közönség padlót fog a gyönyörűségtől… Este van? Vagy már a reggeli kakas kávézik? Nehéz ezt eldönteni a győri Mediawaveen. Mert itt egy másik idő, a filmidő dolgozik. Ami oly szabadon szárnyal, mint a gondolat, s ami fékezhetetlen, mint a szabadság.
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magyarfilm.hu
Király András: Sushi és
2001. április 30. /részlet/

csevap – a második nap

…A Savale Fanfare látványos bevonulással kezdett, aminek örömére az összes jeggyel nem rendelkező bejutott a koncertjükre. Az elején még úgy nézett ki, hogy ugyanolyan blöffzenekar, mint a Boban Marković Orkestar, de belemelegedtek, és fantasztikus bulihangulatot teremtettek ebben a mór stílusú zsinagógában kultúrák lenyűgöző kavarodása!
Kint a koncertek alatt Zerkula és Regina néni zenéltek. Ez már magában is nagy élmény, hátha az ember
még azt is megtudja, hogy '85-ben Palotai Zsoltot kiutasították Romániából, amikor éppen Zerkulánál gyűjtött
népdalt.
Országjáró
Váradi Péter: Fényírók
/részlet/

fesztiválja – Győr, a találkozások városa

…A magánkezdeményezésekből kinövő, és nem a járt utat követő rendezvényeket gyakran kíséri a gyanú,
hogy egy-egy zárt kör belső ügye csupán. Ez legtöbbször tévedés. A Mediawave-en senki sem idegen: az
sem, aki először jár Győrben, s az sem, aki még nem ismer senkit. Hamarosan sok barátja lesz.
Pesti Műsor
DKG: Repül

a médiacsóka – középpontban a párhuzamos kultúra /részlet/

Politikusaink verejtékezve, könyökölve küzdenek Magyarország európai integrációjáért, továbbá az Eurórégió létrehozásáért – apró részsikerekkel. A Mediawave, magyar nevén Fényírók Fesztiválja, a kultúra területén már megvalósította a szomszédos népek integrációját… rendezvényein ugyanis három ország
osztozik…
A Mediawave a hivatalos kultúra árnyékában tenyésző underground vagy alternatív kultúra – a szervezők ezt párhuzamos kultúrának nevezik – fő csapásirányait
mutatja be…

MEDIAWAVE ANZIX

Az alapítványnak a közismert
fesztivál mellett számos kisebb-nagyobb „terméke” lett az évek során. Ezek egyszeri vagy több alkalmon, éven
átívelő rendezvények, közösségi akciók. És közben a Rómer ház is kezdett kiteljesedni,
ami évközi állandó feladatot adott számunkra, mert ugyan azt elvileg egy másik, a megyei önkormányzat által létrehozott közalapítvány üzemeltette, de „véletlenül” annak mi,
azaz a mediawavesek voltunk az alkalmazottjai. A megyei önkormányzat ezzel támogatta
jelentékenyen a MEDIAWAVE Alapítvány létének stabillá tételét. Az együttműködés egy
hivatalos megállapodás keretében történt. Ők adták a helyet, mi pedig bele a mozi és kényelmi berendezéseket.

Rómer ház, Győr, egész évben folyamatosan működött
Januárban az Underground klubban „Testi-lelki egészség a biblia tükrében” előadássorozat indult. Az Angyal Armand
Társaság is folytatta előadásait: Győr város polgármesterei a két világháború között. Kézműveskör, filmklubok, zenei
klubok jelentkeztek rendszeresen különböző stílusokban (rock, jazz, underground). Február végén megjelent a Drót
rómeres irodalmi folyóirat ötödik száma. Február végén évezrednyitó farsangi bál is megvalósult a Rómerben működő
közösségek összefogásaként, ahol az Interpál zenekar zenélt. A Hrabal mozi napi két filmmel működött, mint a magyar
artmozihálózat része. Márciusban is folytatódott a klubélet és mellett fellépett az Andorka együttes, a Rent a Blind
jazzbanda, és egy osztrák-magyar punkfesztivált is befogadott a hely. Áprilisban csak artmozi programnak találtuk nyomát, nyilván pénzügyi gondok lehettek. De a MEDIAWAVE fesztiválnak helyt adott a hónap végén. A nyár a Bilibáncs
Táborra, Film és fotótáborral, ravazdi kézművestáborral, és a Bakonyalji vigasságokkal telt el. A szeptemberi idényt egy
SZIF gólyatábor kezdte Mystery Gank koncerttel, és a Balogh Kálmán Gipsy Cimbalom Band zárta. Októbertől az Underground klubban a „2 éves a Rómer ház” sorozatban a házizenekarnak számító Interpál lépett fel, majd a Tatros együttes
játszott és tartott moldvai csángó táncházat. A nemzetköziséget a Dudás & Van Endert jazzduó jelentett. Majd a Fajkusz
zenekar magyar táncházat. Az Iszap jazzbanda zárta a hónapot – Bede Péter, Szandai Mátyás, Kovács Zsolt. November
eleji Őszi hömpölygések a dunaszerdahelyi NFG klubbal rendezett közös fesztivált a Msytery Gang nyitotta, majd az
Andorka folytatta. Az irodalmi hétben is fontos, sok programnak helyt adó programhelyszín voltunk.
És megjelent a Drót következő száma. Balaton és Balogh Kálmán Gipsy Cimbalom Band mutatta, hogy pörög fel az őszi idény. A december
végi évzárót, mulatságot az Interpál és Matokabinde biztosította.
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Megjelent a Hedonizmus tanulmánykötet
A MEDIAWAVE Fesztiválra megjelent az előző évi tudományos konferencia kötet
Bana József győri levéltárigazgató áldozatos munkája eredményeképpen a Győri
tanulmányok 2001/25 számaként.

Bilibáncs Népi Hagyományőrző Tábor és
Fesztivál, Rábapatona-Ikrény-Mérges, 2001. július 23-28.
A 10 éves Bilibáncs programját a hagyományos kézműves és képzőművészeti
foglalkozások és filmvetítések, színházi és zenei műhelyek alkották. Fellépett
a Vaskakas Bábszínház és a Dél-Alföldi Szaxofon Együttes is és nem maradhatott el a Pamach lábrázás.

MEDIAWAVE Film és Fotó Tábor
Rábapatona, 2001. július 21-28.
Az ez évi tábor tematikája „a természet embere – az ember természete” volt. A tábor munkáiból aztán kiállítás lett a
következő MEDIAWAVE-re, a Rómer házba és Bilibáncsra. A filmes részen ekkor bukkant fel két olyan személy – Gazsó Zsuzsanna
és Székely Adél, akik a következő években egyre nagyobb szerepet töltöttek be a MEDIAWAVE életében, munkatárssá váltak.

Ravazdi Kézműves és Életmód Tábor, 2001. augusztus 10-17.
A Rómer ház kézműveskörének első nyári kitüremkedése volt, amihez a későbbiekben egyre több művészeti műhelymunka kapcsolódott. Az
oktató Bernáth Judit volt.

Bakonyalji Vigasságok
Térségi Összművészeti
Fesztivál
Bakonypéterd-Ravazd-Écs-Bakonygyirót, 2001.
augusztus 17-19.
A Veszprém megyei falvak Győr-Moson-Sopron
megyéhez való csatlakozási igénye adta az első
löketet e térségi együttműködési formának. A közösségi szervezkedésben a Rómer ház és MEDIAWAVE koordinációs és pénzszerző szerepet vállalt
és próbálta fellelni és szervezkedésre sarkallni a
csatlakozó községekben lévő formális és nem formális civil szerveződéseket. Sok apró közösségépítő
program (Ételverseny, vásári komédia, stb.) mellett a
következő együttesek léptek fel: Ifjú Muzsikás, Fláre
Beás Band, Balogh Kálmán Gipsy Cimbalom Band, Hot
Jazz Band, Dj. Palotai, Kaos Camping, Pop Ivan, Interpál, Cyborg Templar, Andorka és Süss Fel Nap zenekar…

MEDIAWAVE Ulánbátorban
szeptember 1-10.
„Mongol alakulat”, Kisalföld
Hartyándi Jenő szereti Közép-Ázsiát. A Mediawave művészeti igazgatója Kína és Kazahsztán után nemrég Mongóliában járt. Az út hivatalosnak indult – egy ulánbátori filmfesztivál
vendége volt – majd egy tolmács és egy mongol szakos magyar egyetemista társaságában szabad ötletekkel cifrázott ka„Szerintem a világ legnagyobb fehér foltja Közép-Ázsia. Nagyon
keveset tudunk róla, pedig néhány magyar kutató is megfordult már arrafelé. Ottjártamkor gyakran eszembe jutottak Vámbéri Ármin úti beszámolói, hiszen csak kicsit lett szelídebb azóta a vidék… a következő
fesztivál vendége lesz egy mongol énekes… és most egy elhagyatott faluban élő honfitársunkkal is összehozott a sors. Erkélyét piros, fehér, zöldre
festette…”

MEDIAWAVE Televízió
A Duna Televízió számára adásokat készítettünk a MEDIAWAVE filmekből
és koncertekből. Ez 15 adásból álló sorozatot a Győri Városi televízió is átvette.

Elismerő díj: az év dzsesszkoncertje –
David Murray MEDIAWAVE-es koncertje
A Gramafon című klasszikus és dzsesszzenei szaklap kritikusai, egy felkért nemzetközi tanácsadó testület és a szakmai zsűri döntése alapján „Az év magyarországi jazzeseménye” díjat idén – egyetlen vidékiként – a David Murray Quartet
győri mediawave-s koncertje kapta (Kisalföld)
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2002. év
A 2002-es évekből fennmarad dokumentumokat rendszerezve, válogatva feltűnt pár dolog. Szerencsére találtam szép számmal beszámolókat, amelyek nem az általunk kiadott sajtóanyagokat ismételgették, variálták. Megmondom őszintén, nem nagyon szoktam alaposan
átnézni a média által írtakat, mert a többség tényleg csak kopizik. Más egy-két nap alapján próbál átfogó képet adni egy közel tíz napos folyamatról. Eme rossz tapasztalatok alapján nem tulajdonítok nagy jelentőséget a médiamunkások tevékenységének, ők is csak emberek,
végzik a dolgukat, amiért így-úgy megfizetik őket, ők pedig így-úgy, lelkesen-lelketlenül, fogfájósan vagy szerelemben. Egyszóval igencsak
sok minden befolyásolja azt, hogy mit írnak le és nem feltétlen a program és annak megvalósulása ebben a döntő.
Az ide kiválogatott cikkrészletek is azt igazolják, hogy bizony mintha mindenki egy másik rendezvényen járt volna. De ez nem baj, legfeljebb
nem egész képet ad. Mert ha valaki nem a teljességet látja, érzékeli, fogyasztja, akkor csak egy deformált, részletképet tud látni az egészből.
Ugyanígy van ezzel a közönség is. Ezért történt meg sokszor az, hogy ugyanarról a programról az egyik néző áradozva beszélt, a másik
meg leszúrt, hogyan lehetett egyáltalán meghívni ilyesmit?! Hangsúlyoznám, ez nem csak ízlés- és műveltségbeli, átlátóképességbeli különbözőségeket jelez, hanem aktuális fizikai és szellemi állapotot is.
Ezért volt meglepő, hogy a Szegedi Egyetem, ismeretlen szerzőjű összefoglalója, amelyet a díjazottak után elsőként közlünk, megdöbbentően éles szemmel és részletezően foglalja össze a Fényírók és fényírás lényegét. (Ezen kívül több potentáttal riportot is készített.) És
most meg kell követnem magam, mert ha annak idején figyelmesen elolvasom ezt az írást, talán előbb lépjük meg azt a lépést, amelyet
csak a 20. év környékén kezdtünk el óvatosan bevezetni: a programalapú szervezés helyett, a közösségalapú szervezésre való áttérésről
van szó. Mert az éles szemű összefoglaló nagyon jól felismeri, hogy nálunk a korai időktől kezdve nem az volt a
lényeg, hogy mit közvetítünk, hanem az, hogy hogyan!!!
És mi vakon, még sok éven keresztül a „mit”-re figyeltünk,
a „hogyan” helyett, mert azt belőlünk, a szervezőcsapatból
áradó természetes, tulajdonképpen emiatt lényegtelen dolognak fogtuk fel.
Az mindenesetre az írásokból azért leszűrhető, hogy függetlenül attól, hogy mi mit szerettünk volna, a sajtó a nagy
fesztiválok sorába emelt bennünket. Akkor még közel sem
dőlt el a média gerjesztette verseny a Kapolcs-Sziget-Mediawave hármas között. Mindegyik önálló entitás volt, kevés
egymással összehasonlítható elemmel a hozzáállást, közvetítés módját, pénzügyi konstrukciót figyelembe véve.
Ekkor még – talán ezekben az években hatványozottan –
a Mediawave-ben is benne volt a tömegesedés veszélye.
Hamarosan ráeszméltünk az ebből adódó csapdahelyzetre.
Egyre tudatosabban vontuk ki a populáris elemeket a konstrukcióból, ezzel próbáltuk szabályozni és elkerülni a „gyárosodási” folyamatot.
Felfedeztem a dokumentumokban egy másik érdekes, vagy
inkább kellemetlen, bennünket több mint 10 éven keresztül
sújtó témát, ami ebben az évben csúcsosodott ki és vitát
váltott ki a sajtóban. Az antiszemitizmus és ellentétpárjának
kettősségéről van szó. Ennél az évnél az olvasói véleményeket érdemes elolvasni. A hátterek boncolgatását a 2004
év bevezetőjében teszem meg.
Egy másik, már ebben az évben is felbukkanó „mantra szöveg”, hogy a Mediawave már nem is filmfesztivál és ennek enyhe és vádaskodó
verziói. Erről részletesen a 2003-as bevezetőben írok.
Még az előző évi történésekhez tartozik, de a fesztivál után megfeszültek a belső szálak és a KVB-s vonal kivált belőle. Czabán György
addigi kuratórium elnököt Durst György váltotta, aki dolgozó elnökként folytatta vagy 10 évig, míg egy munkahelyi összeférhetetlenség kialakulása miatt ismét váltani kellett. Minden ilyen szétválás sebekkel, tán sosem gyógyuló sebben járó folyamat. Ez is ilyen volt. Szegény
Settenkedő viselte talán a legnehezebben. Mindenképpen úgy érezte, hogy valahova állnia kell, pedig pl. én nem vártam ezt tőle.
Hartyándi Jenő
főszervező
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2002. április 25 - május 5.
G YŐ R • KAPUVÁR • KO M ÁRO M • RÁBAPATO NA • VÉNEK •
B U D A P E S T • D U N A S Z E R D A H E LY ( S L K ) • R É V K O M Á R O M
(SL K) • KO LO ZSVÁR (RO M )

HELYSZÍNEK: 70 országból 1624 nevezés érkezett, ebből 96 főprogram (verseny), 46 ifjúsági verseny, 48 nemzeti verseny, 120 kategória- és bemutatóprogram (információs). Nevezési kategóriák: film, videó/televízió,
kisebbségi, porlepte dobozok, ifjúsági, „A film hőskora”

Filmprogram
70 országból 1624 nevezés érkezett, ebből 96 főprogram (verseny), 46 ifjúsági
verseny, 48 nemzeti verseny, 120 kategória- és bemutatóprogram (információs). Nevezési kategóriák: film, videó/televízió, kisebbségi, porlepte dobozok,
ifjúsági, „A film hőskora”

A szervezésben résztvevő főbb munkatársak

Legjobb táncfilm
Han HOEZEN (HOL): ELSZAKÍTVA
Legjobb zenei film
Paul TANICUI (ROM): IAGALO
Legjobb kisebbségi film
Jouni HILTUNEN (FIN): TOLVAJOK VILÁGA
Legjobb dokumentumfilm
Ella DAVLETSHINA (RUS): RETRO
Legjobb animációs film
Robert BRADBROOK (GBR): HOME ROAD MOVIE
Legjobb kísérleti film
Clara van GOOL (HOL): ZIKR
Legjobb „ARANYKOR” film
Zhanma ROMANOVA-Nikolay BORONIN-Sergey LANDO (RUS):
GYÜJTEMÉNY
Legjobb kisjátékfilm
Luis PRIETO (ESP): BAMBOLEHO
A zsűri kiemelt kísérleti film különdíja
Mike HOOLBOOM (CND): TOM
A fesztivál fődíja
Grant THOBURN (GRB): ANYA, NÉZD!

Kuratóriumelnök: Durst György • Főszervező: Hartyándi Jenő • Általános menedzsment: Bári Ildikó, Szabó Csaba • Filmmenedzsment: Kádár Sándor,
Hozó Jenő, Durst György • Film előzsűri: Csáki László, Durst György, Hartyándi Jenő, Perger Gyula, Reményi Attila, Silló Sándor, Varga Balázs • Nemzetközi kapcsolatok: Bede-Fazekas Zsolt, Gőcze György, Csillik Dilara •
Technika vezetők: Tóth Péter, Tóth Tamás • Arculat, kiadványok: Deák Tamás
„Döki” • Egyéb: Frey Ary, Molnár István, Józsa Bernadett, Káldy Árpád, Nagy
Péter, Deák Tamás „Döki” (design)

MEDIAWAVE 2002 DÍJLISTA
A magyar filmes verseny díjazottjai
Egyéni teljesítmény különdíj
SZALKAI Zoltán (HUN): GYALOG A GULÁGON
Oktató film különdíj
JUHÁSZ Zsolt - SCHILLING Sára - SZALAY Péter (HUN):
CSÚNYA BETEGSÉG
A leghumorosabb film különdíj
STEFANOVICS Angéla-VÉGH Zsolt-KÁLMÁNCHELYI Zoltán (HUN):
LEGKISEBB FILM A LEGNAGYOBB MAGYARRÓL
Legjobb dokumentumfilm
LAKATOS Róbert (ROM): CSENDORSZÁG
Legjobb animációs film
KISPÁL Éva-Lévai Dóra (HUN):
HÁROM NYULAK, ARANYALMAFA

2002 NEMZETKÖZI ZSŰRI
● Jos STELLING – film- és színházi rendező (HOL) ● TOLNAI Ottó – író,
költő, kritikus (YUG) ● Vivi DRAGAN Vasile - operatőr (ROM) ● BALÁZS
Attila - író (HUN) ● KŐRÖSI Zoltán – író (HUN) ● LOVAS Ildikó – író,
szerkesztő (YUG) ● Radu IGAZSAG – animátor, fotográfus, filmrendező
(ROM) ● GASPARIK Attila – színész, fesztiválszervező (ROM) ● Richard
KOVÁCIK – a Szlovák Filmintézet Archívumának vezetője (SLK)

A nemzetközi filmes verseny díjazottjai
Dokumentumfilm különdíj
Sergey LOZNITSA (RUS): A TELEPÜLÉS
„ARANYKOR” különdíj
John HAPTAS-Kristine SAMUELSON (USA): TIGRIS ZSOKÉ
Legjobb ifjúsági film
Vira YAKOVENKO (UKR): CSIPKERÓZSIKA

KONCERT, SZÍNHÁZ, PERFORMANCE
Pharoah Sanders Quartet (USA), Dewey Redman (USA) & Nagy János Trió,
David Murray Power Quartet (USA), Kema Jamal Group (USA), Trevor Watts
Moiré Music Group (GBR/GHANA/ITA), Kasabasa (GHANA/GBR), Szőke
Szabolcs&Szalai Péter Duó, Nazália Oboa Quartet, Montanaro Zenei Műhely,
Iva Bittová (CZE), Tara Fuki (CZE), Altain Orgil (MONGOLIA), Willem Breuker
Kollektief (HOL) – „Nagy idők úttörője: Joris Ivens, Izaline Calister Band
(HOL/Curacao), David Yengibarian Trió (ARM/HUN), Fantasmagoria
(GBR/FRA), Dan Puric (ROM), Brassói Pályudvar (ROM/HUN), Sámánszínház, Dresch & Baló Duó, Dél-Alföldi Szaxofon Együttes, Szabados György
szóló, Akosh S. Unit (FRA/HUN), Gankhuyag Namsrai & Naran Surenjav &
Interpál (MONG/HUN), Ujgur népzene és tánc (KAZ), Raul González Band
(Columbia), Grencsó Kollektíva Plusz, Lovász Irén & Lőrinszky Attila Duó és
számos kiállítás és előadás, beszélgetés
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PÁRHUZAMOS KULTÚRÁÉRT DÍJ 2002
BARSI Ernő - néprajzkutató /1920-2013/
A végtelen szelídségű Ernő bácsi a Nyugat-Dunántúl népdalainak fáradhatatlan gyűjtője és közvetítője volt haláláig. Időnként más területeken is kutakodott. 1993-ban Gyimesközéplokon futottunk össze gyűjtés közben és
sikerült rögzítenem, hogyan is csinálja. Lengyel Sanyi készített ebben az időszakban egy portréfilmet róla, abban is operatőrködtem. Izgalmas élmény volt
elkísérni egy gyársági gyűjtésére, ahol hihetetlen szívós munkával, sokszori viszszatéréssel sikerült eredményt elérnie ezen a Pannonhalma környéki teljesen hagyományvesztettnek hitt vidéken.

DRESCH Mihály – jazzmuzsikus /1955Misi zenei munkásságát az első pillanatoktól, a jazztanszakos évektől volt szerencsém végigkísérni. Különösen mélyen beégett egy kisörspusztai próba, akkor éreztem meg azt, hogy már kezd meglenni az az egyedi hangzás, szaxofon hang és
hozzáállás, ami már rég jellemzi munkásságát. Sokszor sikerült koncertet szervezni
neki a győri jazzklubban, a Győri nemzetközi jazzkoncert-sorozat keretében. Gyakorlatilag ekkor alakult ki első saját zenekara, a klasszikus kvartett Grencsó Pistivel, Benkő
Robival és Baló Pistával. Majd a MEDIAWAVE-en és a Rómer házban. Mondhatni zenei
tevékenységünk alappillérét adja. A nyolcvanas években együtt kezdtünk járni a Vajdaságba, majd Gyimesbe. De eljött velünk a MEDIAWAVE legendás, 1998-as ujgur és tibeti
turnéjára is.

KEREKES Gábor - fotográfus /1945-2014/
Nem kötődött hozzánk, de szerettük, tiszteltük szuverén munkásságát.

KOTNYEK István – kísérleti filmes, képzőművész /1948Ősi függetlenfilmes kapcsolat köt bennünket össze még a MEDIAWAVE előtti időkből. Talán
az egyik legjelentősebb magyar és ráadásként vidéki kísérleti filmes, amit persze a pestiek
sosem fognak elismerni, mert sosem dörgölődzött közéjük. Fotósként és festőként is alkot. Mindig tiszteltük szuverén vizuális gondolkodását, bölcsességeit, társasági stílusát. Az hogy ma sem
használ mobilt és internetet, nincs fent a facebookon, tulajdonképpen lassan láthatatlan falat húzott fel közénk. Áttörve ezt, tavaly sikerült elcsalnunk festett teknőivel egy két és fél dimenziós kiállításra. Láthatóan ismét jól érezte magát köztünk.

KUNKOVÁCS László – ethno fotográfus /1942Nem kötődött hozzánk, de szerettük, tiszteltük szuverén munkásságát.

Pharoah SANDERS

– jazzmuzsikus (USA)
/1940Igazi nagyágyú, élő klasszikus. Már elcsípni is nagy dolog volt számunkra.

SZIRTES András – álló és mozgóképkészítő /1951Igazi szuverén és behatárolhatatlan filmes szonda a magyar filmes lapályon.

SZŐKE András – színész, filmrendező, masszőr /1962Bandival is régi függetlenfilmes kapcsolat köt össze bennünket, majd egyszer csak már ott volt közöttünk a korai
MEDIAWAVE-ken és sok éven át fontos szerepet töltött be a fesztivál hangulatának alakításában, mint underground mókamester, színész, filmes, masszőr és szakács. Sok területen állt helyt és segítette munkánkat. Időnként
vélt, valós hangulatok miatt megsértődik ránk, aztán eltűnik, majd megkerül és megy minden a maga útján.

ZERKULA János – népzenész (ROM) /1927-2008/
Jani bácsi drága szinte élete végéig rendszeres szereplője volt a MEDIAWAVE-nek. Reginával, vagy Kerényi
Robiékkal, vagy Sára Ferivel jött és mindig volt mit tennie a hangulat és ízlés alakításáért. Legemlékezetesebb
jelenlétei közül kettő jut hírtelen eszembe. Valamikor a 90-es évek végén Sára Feri vadócai (az Ordasok) és az
előző évben megismert kazahsztáni ujgur muzsikusok és táncosok és Jani bá volt a főszereplője. Ekkor Sára Firi valami olyan gyönyörűséget rittyentett két nap próbával a zsinagóga terébe, ami a két nép népi kultúrájának legjavát tárta nézők elejbe és a középpontban Jani bácsi ült és
persze muzsikált. Másodsorban pedig Big Lucky Carterrel való zenés-táncos-mesélős találkozásai (két alkalom), amely sokak számára felejthetetlen élményé
váltak. Ő nevezte el „Bükloki”-nak és a neki való kedveskedés során alakult ki a sokak által ismert „Yes, yes, oké, oké!” jellegzetes zerkulás angol nyelvlecke.
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BARÁTOK & SZIMPATIZÁNSOK VÉLEMÉNYEI
A 25 éves évforduló kapcsán sokaktól kaptunk emlékeket, véleményeket, javaslatokat,
azokból közlünk itt részleteket. A teljes szövegek a weboldalon találhatók meg.
Buzás Mihály: Pharoah Sanders és a lányszöktetés
A Sanders mégiscsak egy élő legenda. Nagyon elterveztem, hogy élőben, közelről fogom nézni az öreg mestert. Úgy, mint amikor az ember rákészül egy jó
rakott krumplira. Nagyon be volt épülve a mi társaságunk köztudatában. A Pamach is sokszor nyomta lábrázásain.
Aztán beütött a krach. Egy nagyon kedves barátom ugyanarra a napra tűzte ki az esküvőjét és nekem mindenféle feladatokat adott ezzel kapcsolatban. De
szerencsémre a lakodalmat is Győrbe szervezték. Szívtam a fogamat, az egyik szemem sírt, a másik üveg, mert a lagzi is jó mulatságnak ígérkezett, rengeteg
kedves ismerőssel, de a Sanders koncert is nagyon izgatott. A fene megevett egész nap. De nagy nehezen lemondtam a Sanders koncertről. Aztán zajlott a
lakodalom. Történtek, amiknek ilyenkor történni kell. Ritmusok, csasztuskák, leves és rántott hús… Estefele aztán az egyik barátom elkezdett szervezkedni,
hogy el kellene lopni a mennyasszonyt. Megszervezte, hogy ki a sofőr, ki tolat oda, kik az elkapólegények, ki a csali, az elterelő, Meg is csináltuk, a csaj benn
a kocsiban, mennyasszonyi ruhában, fátyolban, és akkor most hová? Az a szokás, hogy ilyenkor elviszik valahová a mennyasszonyt és ott elkezdenek fogyasztani és amíg a násznagy nem találja meg őket, az addigi fogyasztást annak kell állni. Ezért illik sietni, mert képesek kiinni a kocsmát. És akkor elrabolom
a lányt és jön a kérdés, hogy hova vigyük? Beugrott, hogy talán nem annyira veszett fejsze nyele a Sanders koncert, menjünk oda. Nekem volt mindenféle belépőm, talán be tudunk menni. Megérkeztünk a zsinagóga udvarára. Azonnal kikértünk a büféből egy üveg viszkit és az udvaron megvártuk, míg megjött a
telefon a mentő csapattól. Mondtam nekik hol vagyunk, gondoltam még van egy negyed óra amíg ideérnek, fogtam a mennyasszony fátyolostul és bementünk
a Sanders koncertre. Ilyen iszonyú szekrényajtó emberek álltak az ajtóban, azért a Sandersnél nem úgy van, hogy csak úgy az utcáról berohansz. A belépőmmel
bejutottunk és hátul az árnyékban megálltunk, lötyögtünk egy kicsit a zenére, és amikor úgy éreztem, hogy elmúlt már 20 perc, gondoltam most már biztos
megérkezett a mentő csapat, de abban is biztos voltam, hogy nem fogja meghatni a két szekrényajtót a megjelenésük és nem fogják tudni törkölypálinkával,
csasztuskákkal lekenyerezni őket. Nem is jutottak be. Aztán egy szűk fél óra után kimentünk az udvarra, kifizették a cekket és visszamentünk a lakodalomba.
Én pedig legalább láttam a koncert egy részét. Szóval megvalósult a kecske és káposzta esete a jóllakott Tóth Marival…

KRITIKÁK & BESZÁMOLÓK
A f e s z t i v á l a l a p a d a t a i – z s ű ri , d í j l i s t a , k i a d v á n y o k – u t á n i d é z ü n k a m e g j e l e n t k ri t i k á k b ó l . Te rj e d e l m i o k o k b ó l e z e k k i v o n a t o k , a t e l j e s í rá s o k m e g t a l á l h a t ó k a we b o l d a l u n k 2 5 é v e t ö s s z e f o g l a l ó o l d a l á n .
Szegedi Egyetem kéthetilapja

Mosoly, beszélgetés, feldobottság
2002.05.25.
/részlet/
…A műsorfüzetben a jelmondat: Another Connection. És ez a lényeg. Egy másféle, más minőségű kapcsolat, csatlakozás, érintkezés. Ember és ember közötti
tartalmas viszony, melyet a művészek a maguk eszközeivel inspirálnak, feldobnak.
Ez nem a média egyoldalú világa, itt egyenrangú felek közötti folyamatos kommunikáció zajlik. És valahogy nem hiányzik, hogy nincsenek sztárok (sztárriporterek, stb.) sem. Ezzel szemben gondolkodó, merengő, mosolygó szemekkel találkozunk. Csendesen beszélő, hangosan vitatkozó, a forró hangulatú koncerteken örömhangokat hallató embereket látunk. Pedig a fesztivállátogatók sokan vannak és sokfélék. Mégis valamiféle közösségnek érezzük őket – közöttük
közösségben érezzük magunkat.
A Mediawave-en ugyanis nem felesleges, valahonnan előrángatott témák, élet- és kultúrapótlékok állnak a középpontban. Nincsenek kreált ügyek sem. A több
szekcióban zajló vetítések egyikén se találkoztunk üres, tartalmatlan, semmiről se szóló filmmel. Az alkotók – sokféleségük, tematikai és stílusbeli különbözőségük ellenére – tisztelik a nézőt: önálló gondolat- és vélemény-nyilvánításra képes partnernek, felnőttnek tekintik. Jó érzés, megnyugtató és bensőséges.
Persze, azért folyamatosan érzékelhető-érezhető az élmények „szigetszerűsége” is. Az, hogy a külvilág mintha nem akarna tudomást venni minderről, mintha
valami kiszorítósdi folyna itt, ha akarom, bennfentesek fesztiválja. Győr városában ugyanis egyetlen poszter, felirat sem hirdeti ezt az immár 12. alkalommal
megrendezett, nemzetközi elismertségű rendezvénysorozatot. A város hivatalos web-oldalán sem szerepelnek. Még egy árva linkkel sem, habár a Mediawave-nek, természetesen jól szerkesztett és naprakész saját honlapja is van.
Mindehhez még annyi kívánkozik, hogy a fesztivál nemzetközisége nem csupán a beküldött filmalkotásokban, a fellépő művészek különbözőségében, hanem
a helyszínek sokféleségében is megnyilvánul. A mindmáig Győr központú, ám folyamatosan terjeszkedő rendezvénysorozathoz ma már hazánkban Kapuvár,
Komárom, Vének, Szlovákiában, Dunaszerdahely és Révkomárom, Romániában Kolozsvár, Ausztriában Nickelsdorf és Kittsee saját Mediawave Fesztiválja
csatlakozik. Elvi azonosságban, programbeli közösségben az anyafesztivállal.
A művészeti élmények egyértelműek, és hatásukban maradandók. A filmeket a sokféleség és az alkotói felelősség jellemzi (ha művészi színvonalban különböznek is egymástól), a koncerteket pedig az aktív zenész-közönség kapcsolat, a mindvégig felfokozott, jó hangulat.
A látogatók megoszlása korosztályi szempontból is szerencsésnek mondható. Az összművészeti fesztivált (ill. annak elődjeként a jazz-rendezvényeket)
valamikor elindító negyvenesek nemzedékét mára már számban meghaladják a diákok (többségük hátizsákkal érkezik).
Magyar Hírlap
Tölgyesi Gábor & Zipernovszky Kornél: Filmvilág,
2002.04.24.
/részlet/

dzsessz és etnozene Hollywoodon kívül

A holland kultúra, Közép-Ázsia és Dél-Amerika is középpontba kerül a fényírók újabb fesztiválján. A tizenkettedik Mediawave április 25-étől május
4-éig ismét bebizonyítja, hogy Hollywoodon kívül is születhetnek izgalmas mozgóképek.
Közép-Európa egyik legjelentősebb összművészeti eseménye lett a Mediawave… A filmek versenyére 70 országból 1632 filmet neveztek. Ez rekord a fesztivál
történetében. A programba mintegy száz alkotás fért be…
A magyar etnodzsessz három generációját vonultatja fel a május 1-jei gálaest, Szabados György, Dresch Mihály, a Dél-alföldi Szaxofonegyüttes és néhány
társuk részvételével. A legnagyobb szenzáció Pharoah Sanders és zenekarának fellépése. A szaxofon a hangszere három további nagynevű szólistának is.
David Murray tavalyi sikerét (a Gramofon kritikusai az év jazzkoncertjének választották) idén úgy szeretné megduplázni, hogy saját triója kíséri. Tavaly Nagy
János és triója kísérte, most a tehetséges magyar zongoristával, Dewey Redmannel muzsikálhat. Az etnozenében kiemelkedik a kolumbiai Raul "Speedy"
González zenekar és táncosaik fellépése.
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Kisalföld olvasói rovat

Mi lett veled zsinagóga?
(a véleményt író nevét nem közöljük)
2002. október 1.
Az elmúlt napokban-hetekben több úgynevezett koncertre, rendezvényre is betekintettem, amelyeket a győri
zsinagóga épületében tartottak. Szomorúan kellett megállapítanom, hogy a díszeitől és méltóságától megfosztott 132 éves zsinagógát, melyet hosszú ideig Izrael népének imádsága töltött be, most milyen méltatlan,
barbár és pogány kultuszok céljaira használják. Mivel magam is zenész és zeneszerető ember vagyok, fontosnak tartom leszögezni, hogy nem elsősorban a zenével van probléma, hiszen némelyik muzsikus és együttes
valóban a tehetség le nyűgöző magaslatairól tett tanúbizonyságot játékával. A baj ott van, hogy az ilyen rendezvények szervezői, és az ezeken fejfedő nélkül szórakozó fiatalok nem veszik tudomásul, hogy Isten házában
vannak, egy épületben, amely zsinagógának épült, és mindig az is fog maradni, akárki is éppen a tulajdonosa,
és akkor is mindig zsinagóga lesz, ha később esetleg sertésól, bordélyház, kocsma, vagy éppen koncertterem
létesül is majd a falai között.
1944-ben ötezer győri zsidó vallású vagy származású embert deportáltak a nácik az auschwitzi gázhalálba.
Ők többségében ebben a zsinagógában imádkozták el utolsó fohászaikat az Örökkévalóhoz, mielőtt a Tízparancsolat megcsúfolásával emberi méltóságuktól megfosztva kioltották életüket, és a „keresztény” Európa
csendes szemlélője lehetett szenvedésüknek. Méltatlannak és szánalmasnak tartom, hogy jelenleg céltalanul
szórakozó fiatalok diszkózásának, italozásának, dohányzásának, tombolásának lett színhelye az az épület,
melyet szeretteink, mártírjaink imádsága szentelt meg. Ezen koncertek szervezőinek pedig jó lenne tudomásul
venniük, hogy Isten háza mire való, és abból a tragédiából, ami a zsidó néppel történt, nem kellene hasznot
húzniuk. Ha már a jelenlegi szerény kis maradék hitközség egyelőre nem is tudja visszavenni az épületet, attól
az még zsinagóga marad, Isten dicsőítésének helye, és szomorú történelmünk tanúja.
Kisalföld olvasói rovat
Deák Tamás: Le a kalappal!
2002. október 2. /részlet/
Tisztelt felháborodott, vallásában megsértett levélíró! Ön a Kisalföldben közzétett levelében (október 1-jén) a
győri zsinagógában tapasztalt „pogány” állapotokról írt. Bár az említett rendezvényen nem voltam jelen, más,
ugyanitt szervezett programon többször is. Akkor alkoholfogyasztás, cigarettázást nem tapasztaltam, de az
tény, hogy nem volt mindenkin sapka.
Az egykori zsinagóga ugyanis most (stílusukban, színvonalukban nyilván különböző) különböző kulturális rendezvények színhelyeként működik, ezért említik gyakorta az elgondolkodtatóan szép „Művészetek szentélye”
néven. Hogy miért nem maradhatott meg eredeti funkciójában, annak szörnyű, szégyenletes történelmi okai
vannak, amit nem szabad elfelejtenünk soha. Akár hiszi, akár nem, annak a tucatnyi elkötelezett (más vagy
éppen „semmilyen” vallású) fiatalnak, akik jó néhány éve a lepusztult épület megmentésért, felújításán fáradoznak, éppen a mementó az egyik céljuk. Ön nyilván ismeri őket, hiszen (bár más indíttatásból) bizonyára
ön is minden szabadidejét felhasználva, fáradhatatlanul ostromolta a különböző hivatalokat, cégeknél „kunyerált” forintokat, lehetséges szponzorok előszobáiban várakozott velük együtt, és biztosan ott volt akkor is,
amikor a helyszínen kétkezi munkára volt szükség. Azért, hogy ez a gyönyörű épület megmaradhasson –
mindannyiunknak. Egyébként maximálisan egyetértek azzal, hogy ez az építmény mindig is zsinagóga marad,
bármi is működjön benne – miért nem örül tehát annak a ténynek, hogy egyáltalán áll és folyamatosan szépül?
Az ön által felsorolt példák rendkívül igazságtalanok és sértőek azokkal szemben, akik sokat tettek azért, hogy
még véletlenül se lehessen „disznóhizlalda” vagy „bordélyház” az épületből. Izraeli befektetők hatalmas bevásárlóközponttal lepték meg városunkat, ahol a műmárvány burkolaton flangáló fiatalok bámulhatják reggeltől
estig a csillogó kirakatokat, más ingatlanfejlesztésre sajnos nem maradt idejük, pénzük, energiájuk. Kérem,
tisztelje hát kicsit jobban mindazokat, akik megmentették önnek a zsinagógát, és – vallásos ember lévén –
mondjon egy imát értük.
Szerkesztői megjegyzés:
Aztán válaszában – a weboldalon fent lesz – a levélíró még előhozza a bizonyos „palesztin zászló a zsinagógában” elhíresült ügyet. A 2004-es részben erre visszatérünk, mert újabb dokumentumokat találtunk hozzá.
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Audi újság
Gál József: A

film és zene ünnepe

A győri fesztiválok sorában különleges helyet és rangot vívott ki magának a Mediawave. A történet az elmúlt század nyolcvanas éveinek elején kezdődött (a
hetvenes évek végén – A Szerk.): fiatal népművelők és civil művészetbarátok ekkor szervezték meg az amatőr filmesek első győri fesztiválját, és ekkor kelt
életre a szinte azonnal nemzetközi hírűvé váló győri dzsesszklub. A Mediawave a mai napig hűséges az elődök szándékaihoz, megőrizte civil függetlenségét
és a hőskor hangulatát. Az idei fesztiválon az új utakat kereső filmesek és az igényes zenét játszó muzsikusok játsszák a főszerepet…
Axel

Csődben a Mediawave - utoljára rendezik meg a fesztivált
…Az idei Mediawave számai meggyőzőek. Tizenegy napon át Dunaszerdahelytől Kolozsvárig dolgozik a vetítőgép… A fesztivál 12 éve alatt még soha nem
volt ilyen nagy filmes felhozatal. Ezenkívül Európa legnívósabb és ebből következően nem olcsó jazz előadói jelennek meg a helyszínen.
Naponta új kiállításokkal és táncprodukciókkal spékelik az amúgy is sűrű programot. A bevezetőt olvasva joggal feltételezhetitek, hogy ez a feszkó KözépKelet Európa legjelentősebb nemzetközi film és összművészeti fesztiválja, amelyre hónapok óta vártunk. De az igazság az, hogy lehet, hogy a Mediawave
idén lehúzza a redőnyt.
Az idei fesztivált a tavalyi költségvetés feléből voltak kénytelenek létrehozni, mivel a főtámogatók (az MTV és ORTT) visszaléptek. Hartyándi Jenő fesztiváligazgató szerint új támogatók jelentkezését évek óta hiába várják.
- 35 milliót perselyeztünk össze a rendezvényre államiaktól és a Soros Alapítványtól, ami épp csak a programok életben tartására volt elég…
- Nem tudtunk hívni újságírókat, nem tudtunk reklámozni, és most először Mediawave-es pólót sem nyomhattunk, pedig a közönség azt keresi a legjobban…
Filmkultúra
Pócsik Andrea: „Másfilmesek”

Győrben

Idén a Fényírók Fesztiválja valószínűleg igen prózai okokból (lásd. költségvetés és annak hiányai) sokat feladott összművészeti jellegéből; a filmvetítéseket
kísérő programok szegényes volta és színvonala legalábbis erről árulkodott. A másik ok talán a "szétszórtság", a szervezők (nemes) célja a Mediawave-et regionális fesztivállá alakítani: így a helyszínek száma ez évben újra bővült…
Ha elvégeznénk a Mediawave Fesztivál filmjeinek elemzését (tartalmi, formai, szemléletmódbeli és egyéb szempontokból), valószínűleg a televízióról végzett
kommunikáció-elméleti, szociológiai kutatások eredményeinek épp a fordítottját kapnánk. Ezért pótolják ezek a "másfilmesek" azt a felmérhetetlen hiányt,
amely a tömegkommunikációs eszközökben, leginkább a televízióban jelentkezik. Részben ebből az unalomig ismételt felismerésből (amelynek következménye
a hivatalos műsorpolitikában alig-alig van) születhetett a Mediawave Televízió gondolata, amely a Győr TV sávján valósult meg márciusban, de a tervek szerint
szeretne országos lefedettséget elérni. Ez a "politika- és szenzációmentes, kultúra és tudományközpontú adáscsomag... civil televízió" (részlet a hirdetésből)
valószínűleg minden többé-kevésbé igényes közönség álma. Közülük jónéhányan évente egyszer, április végén "kiéhezve" vetik magukat a Fényírók Fesztiváljának filmjeire; felfalván egy kis töredékét az ott bemutatottaknak, és tovább sóvárogva azok után, amelyeknek befogadása már fizikai képtelenségnek bizonyult. Ahogyan a zsinagóga a művészeteké, a Mediawave 2002-ben is a mozgókép szentélye maradt.
Filmvilág
Bakács Tibor Settenkedő: Le

a földről

Háromszáz film egy hét alatt megfelel a halálos adagnak. De nélkülük garantált az elhülyülés.
Mediawave-re azért jár az ember, mert nem akar buta maradni. Persze, arról, hogy buta vagy nem buta, csak akkor tud dönteni, ha már ott volt. Huszonkettes
csapdája, de tizenegy év után is szükséges leírni, hogy nincs még egy olyan fesztivál Magyarországon, ahol a világ filmes szellemi mozgása teljes horizonton
megmutatkozik. (Na, jó, a Titanic is olyan, illetve nem…) A tévék – mindegy, melyik milyen pénzből butít – nem forgalmaznak, nem mutatnak be fikciós
kisfilmeket, rövid és hosszú dokumentumfilmeket, rajz és bábfilmeket, a nyelvi-kísérleti, ún. lila próbálkozásokról nem is szólva. A moziba bekerülési esélye
ezeknek a szabad vizuális gondolkodási formáknak meg végképp a nullához közelít. Így ha valaki kihagyja a Mediawave-et – az kihagyja a világ aktuális képi
megközelítési módjait –, s úgy marad képi buta, hogy nem is tud róla…
…A Mediawave üzenete sokszor nem több, mint ennyi: a mozi él. Az a mozi, amibe gyerekként beleszerettünk, s amit korosodó egónkkal sem tudunk felejteni.
A mozi él, csak a néző haldoklik!…
Kisalföld
Gülch Csaba: Rajzolt

muzsika /részlet/

Még melőtt valaki is fából vaskarikát sejtene, álljon itt Oláh László neve. A fiatal festőművész különös
dolgot művelt az idei Mediawave-en: mozgalmas, „élő” képeken örökítette meg a koncerteket. Ahogy
mondta: először furcsám néztek rá, nehézkesen kerülgették a színpad előtt, aztán egy idő után „otthonra
lelt”, sőt a zenészek lelkesen hitelesítették a végeredményt, az alkotást…
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Magyar Hírlap
Tölgyesi Gábor: Fra
2002.05.06. /részlet/

fra, avagy nincsenek határok a Mediawave-en

…A Mediawave-en bemutatott alkotások láttán annyi biztos: nem csupán az a mozi, amivel naponta lehet találkozni a televízióban vagy bárhol máshol. A hivatalos filmgyárak és műhelyek mellett is teremhet művészet…
A Mediawave-en nincsenek határok, s ez a tétel többszörösen bizonyított. Győr mellett már nemcsak Szlovákiában, hanem Kolozsvárott is jelen voltak a
fényírók, az alkotók pedig a világ számos pontjáról érkeztek…
A pénz nem mindenre garancia, ahogy a pénztelenség sem. Az idei Mediawave közel fele költségvetésből gazdálkodhatott, mint tavaly, és sok mindenre nem
jutott. Nem volt például díszes gála, se póló madárkával, de mégis volt Mediawave. A szerény külsőségek ugyan riaszthatják a szemlélőt, ha megfelelően felületes, moziban ülve azonban nincsenek reflektorok, csak szelíd és félvad filmek, amelyeket a zsűri eresztett a közönség elé, s birkózni olykor érdemes.
Lehet, idén kevesebb koncert volt, s az igazi sokszínűség csak a komáromi erődben volt tetten érhető, ám a legfontosabb zenék mégis felhangzottak…
Magyar Narancs
Czabán György Kocsonya: Haszontalan dolgok
/részlet/
A Mediawave alapvetően egy filmfesztivál. Kis, kísérleti, animáció, hosszú, dokumentum és mindenféle nehezen behatárolható filmalkotás pergett ezúttal is több
mint egy hétig… Közben megjött a tavasz, kiállítások nyíltak, sor került májusfaállításra, vidéki borkóstolóra, fakultatív programokra, vízirevüre, konferenciára, és
esténként a költőien lepusztult zsinagógában koncertekre: blues, dzsessz, etnó, kortárs és ezek mindenféle kombinációi.
A filmes program áttekinthetetlenül gazdagnak tetszett, a szaklapok talán majd kísérletet tesznek az értékelésére - a borkóstolás inkább élőben, nyálkahártyán keresztül ajánlott -, mi itt csak a zenei események közül emlékezünk meg néhányról. A magyar zenekarokat ismertnek tételezzük, Dresch Mihály, Grencsó István,
Ágoston Béla, Szelevényi Ákos, Zerkula János, Szabados György és a többiek tették a dolgukat, hozták, amit vártunk. Tizenvalahány éve, még az átkosból kihajtó
fesztivál az ő szellemiségükből táplálkozott, mára azonban a magyar viszonyokon belül kanonizált művészek lettek, és együtt öregszenek a Mediawave-vel…
A legnagyobb név Pharoah Sanders volt, ő a fekete zene ikonja. John Coltrane legutolsó korszakában együtt vadultak, aztán a mester halála után jobb és rosszabb
korszakait is megélhettük, de azért legalább tíz albumának ott a helye minden dzsesszrajongó polcán. A kilencvenes évekre megszelídült a fáraó, klasszicizáló,
Coltrane balladisztikus anyagait idéző albumokat készített. A fellépése nóvum volt Magyarországon, már minimum ezért érdemes lehetett elzarándokolni Győrbe,
megtekinteni az öreget. Erről is szólt a koncert, megidéztetett a mester, volt itt finomság, végsőkig letisztult szaxofontónus, nagy érzés, de mire bemelegedett volna
a közönség, már véget is ért, és a vörösre tapsolt tenyerek sem segítettek. Hiába, túl nagy sztár a Sanders, meg talán túl késő is volt már…
Számomra a legérdekesebbnek a Willem Breuker Kollektief fellépése bizonyult. Breuker virtuóz szaxofonos, annak ellenére, hogy elsősorban zeneszerzőnek gondolja magát. Nagyzenekara, melyet több mint huszonöt éve tart össze, az európai zene talán legizgalmasabb formációja. Kurt Weill, Ennio Morricone, Bartók Béla,
Ornette Coleman vagy akár a legótvarosabb sanzonok világából indulva sajátos, de egységes zene születik. Ez nem a posztmodern radikális egymás mellé rendelése, hanem a huszadik századi zenéknek egy holland zenész személyiségén átszűrt esszenciája, aminek az intellektuális élét az irónia oldja. Ez a zene mindig
valamilyen dramaturgia szerint építkezik, ezért is dolgoznak gyakran színházi és táncos produkciókkal, készítenek filmzenét. A győri koncerten is vetítettek maguk
fölé filmet, és a profizmusukra jellemző, hogy az sem zavarta össze őket, hogy a kockák nem jó sebességgel peregtek.
A legnagyobb sikert a David Murray Power Quartet érte el. Murray az amerikai dzsessz középgenerációjának egyik legsikeresebb és legtermékenyebb figurája.
Nem kísérletezik a formával, hanem birtokolja, csak folyton kitör belőle, hogy aztán visszatérjen hozzá és feloldozza a hallgatót. Sztenderdekből vagy a saját
témáiból indul, de tenorszaxofon- vagy basszusklarinét-szólóit a lehetőségek határáig elviszi, és ezt a zenészeinek is engedi. Aztán visszakanyarodik a témához,
és minden kezdődik elölről. Társai erőteljes alapokat nyomnak alá, és hosszú szólókkal hagyják pihenni a főnököt. Hamid Drake dobos játékát látva azt kellett gondolnom, hogy fehér ember így biztos nem tud megtanulni dobolni. Mindezek ellenére Murray zenéje egy idő után kiismerhetővé vált, tudni lehetett, hogy mi
következik. Az intenzitás azonban sok mindenen átsegített, és a majd´ kétórás koncert után a közönség igen hálás volt.
A Mediawave-nek minden szervezési ügyetlensége, a csúszások, a technikai problémák ellenére megvan a varázsa. Ennek egyik forrása a zsinagóga kertje és
az ott képződő agora. Egy majdnem zárt tér, hatalmas fák alatt padok és egy olcsó büfé a kerete annak, hogy évről évre találkozhassanak emberek, akik a világ
különféle tájairól jöttek, és mégis megértik egymást. Lehet beszélgetni reggelig csupa haszontalan dologról: filmről, zenéről, borokról, kutyákról, és senki
sem siet. Ha másért nem, már ezért megéri fesztiválosdit játszani.
Népszabadság

Joris Ivens, a dokumentarista
2002.04.22.
Több, mint száz játék-, kísérleti, és főként dokumentumfilm kötődik Joris Ivens nevéhez, aki bejárta a világot és
megörökítette a múltszázadot.
Joris IVENS, világhírű holland filmes 1898-ban született,
első családi amatőrfilmje 1910-ben datálódik, míg az utolsót a feleségével, Marceline Loridannal készítette, ezt
FÉLIX-díjjal jutalmazták. A szél meséje 1980-88 között
Készült Kínában.
Művei közül többet a filmművészet alapfilmjei között tartanak számon, péládul: The Bridge (1928), Rain (1929),
Spanish Earth (1937).
Ivens olyan területekre merészkedett kamerájával, amelyekre nem szívesen kötnek életbiztosítást. A megfordult
a harmincas évek Szovjetuniójában és a spanyol polgárháborúban, majd az orosz fronton, aztán az 50-es évek
Kelet-Európájában forgatott, később Indonéziában és Kubában. Rendszeresen dolgozott Kínában, Afrikában és
Dél-Amerikában.
Rengeteg díjjal tüntették ki. Lenin- és Che Guevara-díjjal is. Valószínűleg az ujgur népről is ő csinálta az első filmet a hetvenes évek Kínájában. 1989-ban halt meg.
A Mediawave fesztiválnak több európai filmarchívum és a holland Joris Ivens Alapítvány, valamint
a művész felesége és alkotótársa, Marceline Loridan bocsájtott rendelkezésre kópiákat.
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Népszabadság
Jávorszky Béla Szilárd: Zenei
2002.05.06. /részlet/

koncertek Komáromban

…Komáromban ezen az egyetlen napon is a Mediawave szellemiségének olyan sűrítményét kaphatták az
erre fogékonyak, hogy nyilván hetekbe telik majd, mire belőle minden leülepszik. Három, egymástól ideális
távolságban lévő pódiumon – az akusztikus, az alternatív és bástyaszínpadon – váltották egymást a különböző hazai és külföldi formációk, miközben az erődudvaron folyamatosan állt a bál, zajlott például a májusfaállítás, szólt az ujgur népzene, sötétedés után pedig az egyik épület falára Szirtes András vetített.
…A május elsejei koncertdömping erejét és színvonalát jellemzi, hogy az erődöt fegyverraktárnak használó
oroszok kivonulása óta talán még sosem voltak itt egyszerre ennyien, mint most e néhány óra alatt. A színpadok
közt akusztikailag ideális távolság talán csak fizikailag volt néha fárasztó, délután négy és este kilenc között a
közönség legalább egyharmad része gyakorlatilag folyamatosan úton volt. Az alte-rock doyen Kampec Dolores,
a ghánai ütősökből álló Kasabasa, a virtuális népzenét játszó Egy Kiss Erzsi Zene, a kolumbiai „karib” Raul Gonzalez, a népdalénekes Lovász Irén és dzsesszbőgős Lőrinszky Attila szokatlan kettőse, Szőke Szabolcs és Szalay
Péter világokat átölelő duója vagy a „nádak zenéjét” megszólaltató Nazália Oboa Quartet egyaránt hozta a tőle elvárhatót. A három színpadon a három legjobb
produkciót pedig a magyar Trottel, a mongol Altain Orgil és a holland Izaline Calister jegyezte.
…Az ulánbátori Atlain Orgilt sámánzenekarként aposztrofálták, tény, megjelenésre sem voltak akárkik, és amikor belekezdtek a mongol és altaji torokéneklésre
épülő darabjaikba, a tömeg zöme beleborzongott, még ha nekem játékukból sokszor hiányzott is a kellő tűz és energia, amit viszont nagyon is érezhettünk a
Holland Antillákról érkezett mezítlábas díva, Izaline Calister koncertjén. A szemre és mozgásra is elbűvölő énekesnő zenei stílusában az afrokaribi, illetve
salsa hagyományok egészen sajátosan keverednek a dzsesszes elemekkel, az egész produkció egyszerre volt lebegtető és szokatlan fordulatokkal tarkított,
folytonos aktivitásra késztetve a közönséget.
Népszabadság
Hajba Ferenc: A fényírások
2002.05.15. /részlet/

hőskora és hősei

…A különböző művészeti ágak példátlan találkozásának fesztiválja kinőtte önmagát. Soha ennyi film nem érkezett még a versenyre, mint az idén. Hetven országból 1600 alkotást neveztek be a rendezők.
És soha ilyen kevés pénzből nem gazdálkodtak még a fesztivál szervezői. Pedig hát Győr városával rendeződtek korábbi konfliktusaik, a város támogatása
nem esetleges, nem a pénzmaradványok terhére történik, hanem a mindenkori költségvetés része lett.
A Mediawave ezzel együtt is sokadik fordulópontjához érkezett. Mára már bizonyos: a világfesztivál az alternatív művészek és művészetek egyik legjelentősebb
seregszemléje. Olyan értékek mutatkoznak, szólalnak meg a Művészetek Szentélyének nevezett zsinagógában, a Richter Terem filmvetítésein, a kiállítótermekben, a levéltári tudományos konferenciákon, amelyek így együtt, hasonló miliőben, a társművészetek fölerősítő hatásában sehol a világon nincsenek egy
időben jelen.
Ennek a rendezvénysorozatnak sajátos, természetes, mi több, izgalmas bája az esetlegesség, a programok csúszása, menet közbeni apróbb változásai. A
spontaneitás.
Ez azonban nem csökkenti értékeit, inkább a kincskeresés izgalmát adják a programválasztóknak. A Mediawave bizonyos szempontból szükségképpen
belterjes, ugyanakkor térben és műfajban egyre inkább szélesedő értékrendjének a fenntartásával végre arra a szintre kellene emelni ezt a fesztivált, ami
méltó a rangjához.
A Mediawave ugyanis egyetemes érték. Kisajátítani még nagyarányú támogatás ellenében is bűn volna, hiszen ezáltal a lényege halna meg. Ám az új kormány
kulturális tárcájának egyik kiemelkedő feladata lehetne, hogy ezt az alternatív fesztivált komolyan támogassa, anyagi alapjait megteremtse. S közben ne kérjen
érte gesztusokat, ne határozzon meg általa preferált értékrendeket. Ne próbálja eljátszani, hogy az rendel, aki fizet.
A kultúra ugyanis nem talponálló köpködő. Még az alternatív kultúra sem az. Úgy kell, és csak úgy lehet segíteni, ha támogatják ugyan – hiszen ha úgy tetszik,
ez nem csupán egyetemes, hanem azon belül nemzeti érték is –, de közben engedik szabadon élni, tisztelik a saját útját, útkereséseit…
A Mediawave zenei programjai közül mindenképpen külön említést érdemel a Holland Antillákról érkező Izaline Calister koncertje. Ez volt az a zenei esemény,
amely mámorosan közös ünneppé formálta a hátizsákos kultúrahordozók fesztiválját.
Magyar Film.hu
Gőzsy Kati: „Lejazzfesztiváloztak
2002.04.29. /részlet/

bennünket” – Az első hétvége a MEDIAWAVE-en.

…Immár 12. alkalommal megrendezésre került fiesztán az első hétvége elsősorban a zenéé volt, kisfilmek és a nagy magyarok vasárnap mentek. Fókuszban
a holland kultúra. Győrbe érkezik a hét folyamán Phil Mulloy, Jos Stelling pedig már itt ül a zsűriben. Neki számos retrospektív filmje szepel. Idén nem a
Lloydban, hanem a Richterben (volt Rába mozi) vannak a vetítések…
…Mindent összevetve itt továbbra is erős a film, bár szombaton este Durst arról „panaszkodott”, hogy lejazzfesztiválozták a Mediawave-et.
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Magyar Film.hu
SoSa: Mediawave
2002.05.02. /részlet/

Majális

Fél óra frissítő vonatozás, negyed órás séta a Duna-parton, kisebb kitérő a tücsökhangú mezőn keresztül és már ott is vagyunk… A fogadóbizottság egy egész
provance-i fúvósformáció „síppal, dobbal, nádi hegedűvel”. Tökéletes aláfestés a csendes nyárűző sörözéshez. Az árnyékben a fesztiválhangulat elengedhetetlen
tartozékai, az ujgur táncosok „teljes menetfelszerelésben”, amiből jut egy-egy masni a majálishangulat elengedhetetlen tartozékainak, a gyerekeknek. Az egyre
bővülő fieszta vége nemzetközi kooperáció: ujgurok ropják gall ütemre magyaros virtussal – az asztalon. Na és ez még csak a belépő.
A folytatás sokféle lehet, kinek-kinek ízlése szerint. Az Erőd-mozi kistermében, a Wc előtt duzzadó sor közvetlen szomszédságában,a fényírók kedvencei, a
két nagy öreg, Zerkula bácsi Bükklakról (sicc!), és a Big Lucky Carter „Középlokról”. Noha az együttműködés időnként akadályokba ütközik a zenei elképzelések
terén,a tömeg nem tágít, úgyhogy a későn érkezők kénytelenek más elfoglaltság után nézni. Lásd: fűben fetrengés, büfében ácsorgás, vagy egyéb koncertek… A varázsszó: Kasabasa… az össztánc örömzenéléssel egészül ki. A hirtelen jött jam-session résztvevői a franciák, a kolumbiaiak… egy katakomba hűvösségű apró terem az erőd alaksorában, megint műsorra kerülnek a sámánok, ezúttal hangosítás nélkül. Az egymás lábát taposó rajongók, de maga a
zenekar is úgy érezte, ez a bensőséges gyertyafénnyel megvilágított hely valahogyan jobban illik a nagy OM szertatásaihoz. Az egész felsőtestet megrezgető
torokhangú éneklést egyébként állítólag bárki megtanulhatja… Ez már csak azért sem tűnik lehetetlennek, mert a mongolok büszkén vállalnak közösséget a
magyarokkal az „Isten Ostorának” apropóján. A nap sztorija Big Lucky Carterhez kapcsolódik, aki annyira belefeledkezett a majális-záró tűzijátékba, hogy lemaradt az összes fellépőket szállító járműről, így a tavalyi Trabantos-kalandot megtoldotta eggyel, és személyvonatra szállt. Azt mondják, ez is bejött neki.
Magyar Film.hu
SoSa: Még egy
2002.05.04. /részlet/

utolsó nekilendülés – Mediawave péntek

Fesztivál finish. A mozi ismétel…
Az előző napi ghánai-mongol konga-kooperációval megvalósult közös lelassulást, vagy ha jobban tetszik, felgyorsulást és a zártkörben megtartott szervezői lazítást követően csak kevesen
képviselték a moziközönséget. Igaz, a versenyprogram már lefutott, a zsűri mérlegelésbe mélyed… Az „egyhétvégések” kaptak egy utolsó lehetőséget az ismétlésekkel…
A vizuális kényeztetés után némi audio. A várva várt David Murray – Pharoah Sanders-szel ellentétben – nem okozott csalódást, sőt! …talán, mert már annyira otthon érzi magát… saját,
hasonlóan „afrikaiul” kinéző csapatával celebrált a Művészetek szentélyében, ahova nemcsak
a meleg és a péntek este vonzott teltházat.
Kisalföld
Laczó Balázs: A testetlen
2002.05.11. /részlet/

testi vágy zenéje

A Mediawave-ben az volt a legizgalmasabb, hogy az ember soha nem tudhatja egészen pontosan,
hogy mit kap, ha beül a „Művészetek szentélyébe”, a zsinagógába. A világsztárt félamatőr jazzband,
a kivetkőzött bulit komoly hangverseny követte, s volt, hogy a dob önkénye után a csend hangjai
szólaltak meg. És ezt a csendet két lány, Dorota Blahutová és Andrea Konstankiewitz. A csehországi
Brnoból származó, eredetileg lengyel gordonkaművészek csak nálunk voltak ez idáig ismeretlenek,
cseh és lengyel zenei köröknek már ilyen fiatalon is jó hírnévnek örvendenek…
Borzongatóan erotikus ez a csend. Érzékiség, nemiség nélkül. Mintha előttünk születne, a hangszert
lágyan szorongató öleikből akár a szerelem vagy a sámáni halálfélelem és halálvágy. Nem lehet
kézzel érinteni, nem merjük a leheletünkkel megzavarni ezt a minden emberi percet újjáélesztő, újra
megkönnyező csendet…
Dalok az érintésről, furcsa ébredésekről, könnyes és soha nem szűnő reggelekről, a virágok öleléséről, s az ölelés mögött „az egyetlen igazi szerelemről”, amelyet talán nem ismer senki. De most
már tudjuk merre keressük.
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Transindex (Erdély)
Gyenge Zsolt:

Médiahullám – a találkozás öröme /részlet/
Hatalmasra dagadt térben és időben a győri filmfesztivál… A Mediawave idén -- történetében először
-- Erdélybe, Kolozsvárra is eljutott. A másik újdonság, hogy a kezdetben néhány napos fesztivál ezúttal tíz napon keresztül bódította a kalandra vállalkozókat.
Filmfesztivál-e a Mediawave? Ez, az első pillantásra abszurdnak tűnő kérdés vetődik fel az idei fesztivál után. Már több éve nyilvánvaló, hogy nem csak az: a koncertekkel, színházelőadásokkal, utcai
felvonulásokkal, kiállításokkal, performanszokkal tűzdelt filmfesztivál összművészeti jelleget öltött. Az idei, 12. kiadást végigélve viszont megkockáztathatjuk
a kijelentést, hogy a Mediawave már elsősorban nem filmfesztivál…
A Rómer-ház kicsiny, hangulatos udvarán batyus reggelin lehetett részt venni: kávét, teát Ambrus Ildikó "háziasszony" biztosított, ennivalót magunk vittünk.
Hasonlóan egyedi hangulat született a zsinagóga udvarán, ahol a koncertek közti szünetekben, vagy az éjszaka közepén, a programok után egyszer Zerkula
János, máskor az angol-francia páros egy társaság közepén megszólaltatta hangszerét. Kiemelkedő élményt jelentett a ghánai dobosok és a különleges, torokhangú éneklést gyakorló mongóliaiak közös játéka: Ázsia és Afrika fiai egy közép-európai kisvárosban találkoztak, és meglepően harmonikusan illeszkedő
zenét rögtönöztek. Utolsó nap délelőttjén a vendégsereg egy kajárpéci présházba, illetve annak udvarára volt hivatalos, ahol a "magyar víz" (így nevezték a
kolumbiaiak a pálinkát), a vörösbor és a ghánai hagyományos étel mellett Laki bácsi nagypapává avatása közben négy kontinens zenészei játszottak együtt
minden előzetes megegyezés vagy szervezés nélkül, csupán az együttlét öröméért. Felejthetetlen volt a pillanat, mikor a visszahúzódó David Murray, a világ
egyik leghíresebb szaxofonosa a ház árnyékából előhozta hangszerét, és bekapcsolódott közös ünnepbe. Ezen spontán varázslatok miatt különleges ez a
fesztivál. Another connection -- hangzik a Mediawave angol nyelvű szlogenje. Egymástól nagyon távol született emberek számára adódik lehetőség különleges
találkozásokra egy, a különbségeket gazdagságként, kapcsolódási pontként és nem kultúrákat elválasztó határként értelmező, kreatív közegben. A hazaúton
mindenki magával visz egy kicsit a többiekből, hogy a jövő évi találkozásig se felejtse őket.
Vas Népe
Kozma Gábor: A fényírók
2002.05.04. /részlet/

lelket rajzolnak

…Mindazonáltal a fényírós fesztivál mára igazi kulturvárossá avanzsálta az eleddig főként Rába traktorairól, hátsó hídjairól, motorjairól ismert Győrt. S ha azt
vesszük, hogy az európai és az amerikai értelmiség mellett feltűnnek az ázsiai és afrikai elitek is, akkor bizony ez hatalmas üzlet a városnak, az országnak.
No persze szellemi üzlet, ami később, és másképp kamatozik. S bár a Mediawave filléres gondokkal küszködik, azért a szekér megy tovább.

MEDIAWAVE ANZIX

2002-ben a rendezvények sora Győri Szüret – Civil Kulturpréssel bővült. És egyre bővült
a kisebb-nagyobb bemutatkozások, minifesztiválok köre.
Rómer ház, Győr, egész évben folyamatosan működött.
A Hrabal artmozi napi két filmmel és heti rendszerességű filmklubokkal működött. Februárban Francia filmnapok, márciusban utazó Magyar Filmszemle, áprilisban Mediawave Fesztivál
Pár kiemelés az Underground klub programjából: február – Vér és arany koncert, A jazz hőskora – Pallai Péter előadása, március – Puszta Antal és barátai
koncert, Lőrinszky Attila & Farkas Zoltán Duó, Egy Kis Erzsi Zene, Makám együttes, Kisfaludy Napok programhelyszíne, április – Mediawave Fesztivál helyszíne,
május – Inkább holnap együttes, Drót 7. szám, szeptember – Dél-Alföldi Szaxofon Együttes, Trottel, október – Dj. Palotai, Power Puff Project, Ramón Valle
Trió (Kuba), David Yengibarian (ARM), Interpál, Hot Jazz Band, november – Erik Truffaz Ladyland Quarte (SWI/FRA), Power Puff Project, Grencsó István,
Gutbucket (USA), Kardos Négyes, Balogh Kálmán Gipsy Cimbalom Band, Nagy János Trió, Ágostos Béla Trió, december – Grencsó & Hajnóczy Duó, Interpál,
Pusztai Antal és barátai, Vér és Arany

Győri alkotás budapesti filmszemlén: Flamingó térde
Gülch Csaba írása: „Sajátos alkotással szerepelt a Magyar Filmszemle versenyprogramjában Hartyándi Jenő és Villányi László. A győri szerzők Tolnai Ottó
vajdasági költőről készült filmjét a múlt héten mutatták be a szakmai és az érdeklődő közönségnek. A hat stációból felépített A flamingó térde című lírai portrét
– a délszláv háború miatt – hosszabb megszakításokkal hat évig forgatták a határon túli helyszíneken…”

Lyceum Mozgókép Fesztivál, Eger, 2002. február 12-13.
Válogatás a Mediawave animációs-, kísérleti- és rövidfilmjeiből, beszélgetés Hartyándi Jenő főszervezőjével.

„Fényírók Kaposváron”, Szivárvány Mozi és Zeneház, 2002. március 21-23.
Best of MEDIAWAVE-sorozat filmvetítései, Kassay Róbert: Mediawave hangulatképek kiállítása, Balogh Kálmán Gipsy Cimbalom Band koncert…
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„Mint a moziban” tudományos konferencia, Győri Xántus János Múzeum, 2002. április 30. Bana József Győri Levéltár igazgató
szervezésében, a Mediawave Fesztiválhoz csatlakozva.
Előadások: Katona Csaba – A párt és a híradó – az első filmhíradó 1945-ben, Dr. Kriston Vízi József – A kinematográfia az iskolában – Pedagódiai Filmgyár
és működésének korai szakasza (1923-1930), Mártfi Attila – Színház és mozi együttélése a 20. sz. elején Pécsett, Bana József - A győri mozik története filmen,
Hárs József – Soproni filmtörténet 1896-1948, Kósa László – Filmcenzúra Magyarországon a XX. század első felében, Csóka Ferenc – Magyarország moziföldrajza 1896-1950, Aradi Gábor – Mozik Tolna megyében az 1920-as években
Bilibáncs Népi Hagyományőrző Tábor és Fesztivál, Rábapatona, 2002. július 15-21.
A fő téma: „Szálljunk tutajra együtt a Rábáért!” - Tutajszínház, Mérges-Rábapatona – a kiszáradás veszélye ellen. Elkészült filmek: Gazsó Zsuzsanna – Ágnes
asszony, Weiner Sennyei Tibor – 7, Korpic Gertrud & Vermes Laura – Money.
MEDIAWAVE-FAV-RÓMERHÁZ Nemzetközi Fotó és Filmtábor, Rábapatona, 2002. július 12-20.
Az idei tematika a haladó csoportok számára a sötétben-vízben való fényképezés, filmezés és aktfényképezés.
Ravazdi Kézműves- és Életmódtábor, Ravazd, 2002. augusztus 9-17.
Kajárpéci Happy Cameleons Lager, Kajárpéc, 2002. augusztus 12-17.
Ebből született a Kajárpéci Vizirevű Színházi Társaság, ami a mai napig sikert sikerre halmoz.
Bakonypéterdi Noé Bárkája Nemez és Talpmasszírozó Tábor, Bakonypéterd, 2002. augusztus 10-17.
Bakonyalji vigasságok Térségi Összművészeti Fesztivál, Bakonypéterd-Écs-Lázi-KajárpécRavazd, 2002, augusztus 17-18.
Sobri Jóska, az utolsó bakonyi Jedi lovag, Kampec Dolores & Grencsó István, ravazdi ételverseny, Interpál együttes, Pop Ivan, Belga, Dj. Palotai & Kaos
Camping
„Érzések” – Nagy Péter fotókiállítása, Petőfi Sándor Művelődési Ház, Győr, 2002. szeptember 2.
2. Ráday SoHo filmÉSfesztivál, Budapest, 2002. szeptember 13-15.
A fesztivál keretében válogatás a MEDIAWAVE 2002 filmjeiből.
„Győri Szüret – Civil Kultúrprés”, Művészetek szentélye, Győr, 2002. szeptember 20-22.
Program: Alszászy & Telbisz Duó, Antigoné, Eldad Tarmu Jazz Ensemble (USA), Babits & Klenyán Duó, Salemi boszorkányok, Neo, Korai öröm, Iva Bittova
& The Nederlands Blazer Ensemble (CZE/HOL), Pozvakowski
Szervezők: MEDIAWAVE, Rómer ház, Rügybázis Egyesület, Híd Ifjúsági Iroda, Széchenyi Egyetem Zeneművészeti Intézet.
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Mediawave Flashback, Szeged, Alterra, 2002. szeptember 25.
Válogatás a 2002-es Mediawave legjobb filmjeiből + Grencsó Kollektíva.

Válogatás a Mediawave 2002 Fesztivál halál témájú filmjeiből
Szombathely, Művészetek háza, 2002. szeptember 25.

Rómer ház fotókörének kiállítása, Győr, 2002. szeptemberi 26.
Hoóz Koppány, Montág Alex, Nagy Péter, Takács Renáta

Mediawave filmek, Budapest, 2002. szeptember 28.
Budapesti Európai Ifjúsági Központ nyílt napján.

Mediawave 2002 válogatás a fesztivál filmjeiből, Hevesy Iván Filmklub, Miskolc, 2002. szeptember 30.
A Mediawave Pesten, Kultiplex, 2002. november 2-3.
FAV & MEDIAWAVE Nemzetközi Fotótábor kiállítása, válogatás a díjnyertes filmekből, Balogh Kálmán Gipsy Cimbalom Band

Édentõl Keletre - a DJ-ktõl a jazzen át a kortárs zenéig, Trafó, Budapest, 2002, december 13-14.
…A Mediawave különleges zenés filmjei kísérik a fesztivált, köztük igazi ínyencségekkel: lesz rövidfilm asztalokon dobolókról, buszmegállózenérõl és Balanescuról; a zenemozi keretében pedig vetítünk punk operafilmet, portréfilmet Arno-ról és egy 80 éves blues gitárosról, valamint dokumentumfilmet spanyol flamenco-énekesekrõl, a húszéves Einstürzende Neubautenrõl és a New York-i zsidó zenei avantgarde-ról….

Elhunyt Dr. Timaffy László, néprajzkutató, Győr, 2002.12.13. – Luca napján hunyt el a Szigetköz legendás kutatója, gyűjtője.
Kollégánk, Perger Gyula néprajzkutató mestere. 1995-ben, Hartyándi Jenővel közösen készítettek portréfilmet az 56-os múltja miatt sokszorosan meghurcolt
Laci bácsival, aki korábban megkapta a Mediawave-től a Párhuzamos kultúráért díjat.

Elhunyt Big Lucky Carter
December 24-én az örök blues mezőre távozott a Mediawave nagypapája, a 84 esztendős archaikus blues muzsikus, aki az elmúlt két egymást követő évben
sok örömöt szerzett nekünk.
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2003. év
Vannak olyan szerzők, akik egyfajta rögeszmeként, sok éven keresztül képesek szajkózni olyan általuk kialakított képet, elméletet rólunk,
esetleg egy idegen, valahol látott mintát próbálnak ránk alkalmazni, amellyel csak egy hiba van, hogy nem biztos, hogy mi azt az irányt preferáljuk. És ez nem függ össze azzal, hogy aktuálisan milyen szinten sikerült megvalósítanunk a fesztivált. Ezek egyfajta „vágyránksugárzások”, mondhatni délibábos gondolatok. (Zárójelben megjegyezném, hogy az is természetes, ha a megvalósításokban, kisebb-nagyobb
mértékben hibákat vétünk. Ilyenek vagyunk, erre vagyunk képesek és ezt nem szégyenljük.)
Visszatérve, ilyen az a huszonöt év alatt évente ismétlődőn megjelenő mantra, hogy a Mediawave filmfesztiválként indult, de ma már sok
minden mást is tartalmaz. Ez az enyhe verzió. A vádaskodó nagyjából így hangzik, hogy a Mediawave ma már nem is igazi filmfesztivál,
elvesztette filmes gyökereit, a zenei program túlnőtt a filmen, stb. és persze, hogy ez milyen kár.
Ezen figyelmetlen vagy saját filmfesztivál vágyaikat építgető, netán filmfesztivál sztenderdekben gondolkodó szerzők csak egyet felejtenek el, hogy a Mediawave az első
kapavágástól kezdődően összművészeti fesztiválként jelent
meg a porondon. Tulajdonképpen az egyike voltunk azoknak, akik miatt e kifejezés megszületett a kilencvenes években. Hogy ezt a mindent befogadó címet kicsit tisztítsuk,
kb. a 2000-es évek elejétől nemzetközi film és zenei fesztiválnak hívjuk magunkat. Az igaz, hogy a filmfesztiválrész,
mindig is sokkal szervezettebb volt a többinél, mert egy
nemzetközi filmversenynek vannak sztenderdjei, ahogy csinálni kell, illik, ha az ember azt akarja, hogy komolyan vegyék a szerzők és a nemzetközi fesztiválvilág. Bennünket
a mai napig komolyan vesznek nemzetközi szinten, amit
az 1500 körüli évi nevezésszám (is) jelez. Nem köztudott,
de tény, hogy a filmfesztivál rész szervezésére legalább 34-szer annyi munkaidőt fordítunk, mint az összes többire.
Azért, mert nagyon nagy és hosszú idejű az előkészítési
fázis: nevezés nemzetközi terjesztése, beérkezett nevezések feldolgozása, előzsűrizése, program összeállítás, és itt
még csak a főbb pontokat emeltem ki. Ez a többi műfajnál
sokkal, de sokkal egyszerűbb. És azt, hogy komolyan gondoljuk a filmes részt, azt szerencsésen bizonyítja, hogy
abban a három évben sem váltunk meg tőle, amikor Magyarországon nem létezett filmes támogatási rendszer! Akkor nagy szenvedés volt tartani a „nemzetköziség látszatát”, mert a nemzetközi
nevezések akkor is jöttek, mit sem tudva a magyar állapotokról! A történetnek az egy másik aspektusa, hogy történetünk első 25 évében,
annak is az első felében hiánypótló volt a tevékenységünk Magyarországon, majd a beinduló moziválság, mármint az, hogy az internet hatására erőteljesen és gyorsan átalakultak a nézői szokások, és kb. 10 év alatt a mozi, mint közvetítési forma a kukába került, az nem
feltétlen a mi bűnűnk. Erre ellenben reakció a két éve sikerrel beindított net-filmfesztivál részünk. Amíg létezünk, bizton nem adjuk fel a
filmközvetítés klasszikus és újszerű formáit, de nem haladhatunk az ár ellen. Ellenben egyre jobban meg kell küzdenünk az ilyen-olyan formájú nézettség eléréséért. Új típusú hozzáállásunkkal azt legalább elértük, hogy nem romlik a helyzet, sőt bizonyos területen javulgat, átalakul…
Hartyándi Jenő
főszervező
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2003 NEMZETKÖZI ZSŰRI

2003. április 25 - május 6.
GYŐR (központ) • BUDAPEST • CSORNA • KAPUVÁR • KOMÁROM
• RÁBAPATONA • VÉNEK • DUNASZERDAHELY • RÉVKOMÁROM
(SLK) • KOLOZSVÁR (ROM) • SZABADKA (SRB)

Játék-, Kisjáték-, Kísérleti- és Dokumentumfilm Zsűri:
● Kathy ALTIERY (USA) – animációsfilmes ● ENYEDI Ildikó (HUN) –
filmrendező ● Basak EMRE (TUR) – producer, filmfesztivál igazgató ●
LADIK Katalin (HUN) – költő, színész, performer ● KINOSHITA Sayoko
(JPN) – animációs rendező, filmfesztivál igazgató

HELYSZÍNEK: Rómer ház (központ), Richter terem (volt Rába mozi),
Művészetek szentélye (volt zsinagóga), Bezerédj kastély, Balázs Béla ÁMK,
komáromi Monostori erőd, rábapatonai Diófa presszó

Filmprogram
57 országból 1140 nevezés érkezett, ebből 80 főprogram (verseny), 39
ifjúsági verseny, 31 nemzeti verseny, 67 kategória- és bemutatóprogram (információs). Nevezési kategóriák: film, videó/televízió, kisebbségi, porlepte
dobozok, ifjúsági, Speciális téma:

a Magyar és Ifjúsági Dokumentumfilm, valamint a
Nemzetközi Dokumentumfilm és Kisebbségi Film Zsűri:
● Rita M. CSAPÓ-SWEET (USA) – tanár, rendező ● LOVAS Ildikó (SRB)
- író, szerkesztő ● Samira SINAI (IRN) – díszlet- és jelmeztervező

„A NŐ A MŰVÉSZETBEN”
A szervezésben résztvevő főbb munkatársak
Kuratóriumelnök: Durst György • Főszervező: Hartyándi Jenő • Általános menedzsment: Bári Ildikó, Szabó Csaba • Filmmenedzsment: Kádár Sándor,
Hozó Jenő, Durst György • Film előzsűri: Bakonyi Vera, Csáki László, Durst
György, Hartyándi Jenő, Perger Gyula, Reményi Attila, Silló Sándor • Nemzetközi kapcsolatok: Bede-Fazekas Zsolt, Gőcze György, Csillik Dilara • Technika vezetők: Tóth Péter, Tóth Tamás • Arculat, kiadványok: Deák Tamás
„Döki” • Egyéb: Frey Ary, Molnár István, Józsa Bernadett, Káldy Árpád, Nagy
Péter, Deák Tamás „Döki” (design)

MEDIAWAVE 2003 DÍJLISTA
A MEDIAWAVE FESZTIVÁL FŐDÍJA
Marat MAGAMBETOV (RUS–GER): UTAK

LEGJOBB NŐI FILM
Lizz AGGISS–DAVID Anderson–Billy COWIE (UK):
MOZGÁSSZABÁLYOZÁS

LEGJOBB VIDEO-DOKUMENTUMFILM
(megosztva)
NÉMETH Gábor Péter (HUN): VILÁGBAJNOK
MOHAROS Attila (HUN): MIKOR SZOLGÁNAK TELIK

LEGJOBB ANIMÁCIÓS FILM

KONCERT, SZÍNHÁZ, PERFORMANCE
Mephista (ZSA/JPN/SUI), Jane Bunnett & The Spirits of Havanna
(CND/CUBA), Joelle Léandre & Akosh Szelevényi Duo (FRA/HUN), Szelevényi-Benkő-Geröly Trió (FRA/HUN), Crissements d’Elles” (FRA), Fred Anderson & Savage & Hamid Drake (USA), Tara Fuki (CZE), Teudora Enache &
Johnny Raducanu (ROM), Lucia Recio (FRA) & Grencsó Suprise Kollektíva,
Gutbucket (USA), La Campagnie des Musiques á Ouir (FRA), Tetzepi (HOL),
Mark Whitecage Trio (USA), Eldad Tarmu Jazz Ensemble (USA), Ágoston
Trió, Bálványos Társulat, Bede Trió, Dél-Alföldi Szaxofon Együttes, Trió Ektar,
Grencsó Trió, Lakatos Ágnes & East Site Jazz Company, Mezei Szilárd Ensemble (YUG), Power Puff Project, Samba Sound, Újdimenzió Műhely, Úzgin
Űver, Tóth Viktor Quartet, Tűzkő Csaba Septet, David Yengibarjan
(ARM/HUN), Wim Mertens (BEL), Alanis Obomsawin (CND), Dikanda (POL),
Paniks (SRB), Técsői banda (UKR), Kema Jamal Group (USA), Babsley
(RUS), Yinka (NIG/HOL), Chyskyyrai (JAKUT), Kevin Quain (CND), Fantasmagoria (GBR/FRA), Egy Kiss Erzsi Zene, Sziámi-Seres, Apnoé, ef. Zámbó
Happy Dead Band, Trottel, Persona Non Grata, 30Y, Interpál, Vér és arany,
Inkább holnap, Pop Iván, Montanaro (FRA) – Opéra Dóna, Lesya Starr Company (ESP) – The Nymph Project, Artus Theater, Bárka – Előhívás és számos
kiállítás, előadás…

KOJI Yamamura (JPN): FAFEJ

LEGJOBB IFJÚSÁGI FILM
SURÁNYI Judit (HUN): TISZTA ROMÁNC

LEGJOBB OPERATŐR
BUVÁRI Tamás (HUN): POSZTKATONA

LEGJOBB RENDEZÉS
Michael HOFMANN (GER): SOPHIIIE!
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PÁRHUZAMOS KULTÚRÁÉRT
DÍJ 2003
Fred ANDERSON – jazzmuzsikus (USA) /1929-2010/
A amerikai jazz világában különutasnak számító chicagói AACM kreatív zene mozgalom alapítója. Szaxofonos. A későbbi Mediawave-ekben fontos szerepet betöltő
dobos, Hamid Drake, mesterének tekinti. Az ő segítségével sikerült elhoznunk őt, aki
alig járt még Európában.

Éva BESNYŐ – fotográfus (HOL) /1910-2003/
Egy nemzetközileg nagy hatású fotográfusnő, aki az előző évben kiemelt Joris Ivens,
Moholy-Nagy László és Robert Capa sorba tartozik. A díj kapásának évében hunyt el.

BÍRÓ Yvette

– filmesztéta (USA) /19301965-től az 1973-as leváltásáig a Filmkultúra főszerkesztője. 1968-tól 1973-ig több Jancsó-film készítésében működött közre dramaturgként. Párizsba való távozása után több
neves egyetemen (Párizs, Jeruzsálem, Berkeley, Stanford) tanított, 1982 óta a New York
University-n oktat forgatókönyvírást.

LADIK Katalin – költő, performancer (YUG/HUN)

/1942A költő, performer, színésznőhöz a nyolcvanas évek óta fűz bennünket tartalmas kapcsolat. A győr jazzklubban is fellépett Grencsó István társaságában. Újvidéken született, és az utóbbi 20 évben felváltva él és alkot Újvidéken, Budapesten és a horvátországi Hvar szigetén. Az úgynevezett írott költeményekkel
párhuzamosan hangkölteményeket és vizuális verseket is alkot, előadóművész, kísérleti zeneművek és hangjátékok alkotója és vokális előadója, képzőművész,
továbbá a happening, Mail Art, akció műfajában is tevékeny. Többször fellépett a Mediawave-en és zsűritag is volt, pl. ebben az évben is.

MONORI Lili – színész (HUN) /1945Neves magyar színésznő. A magyar és a külföldi színházi élet nagyjainak köreiben Monori Lilit kivételes tisztelet és elismerés övezi. Mélyen hiteles, páratlanul
igaz színésznek tartják, aki saját siker-lehetőségeit félre téve, következetesen az embert legmélyebb létigazából bemutató színészet elkötelezettje.

Alanis OBOMSAWIN – indián énekes, filmrendező (CND) /1932Észak-amerikai indián alkotó, aki erősen polgárjogi témájú filmjeivel több esetben is szerepelt a Mediawave Fesztiválon. Két esetben – 1997 és 2003 – személyesen is részt vett rajta. Az utóbbi alkalmat használtuk ki a világhírű, de hazájában filmtémái miatt hivatalosan nem népszerű alkotó díjazására.

BARÁTOK & SZIMPATIZÁNSOK VÉLEMÉNYEI
A 25 éves évforduló kapcsán sokaktól kaptunk emlékeket, véleményeket, javaslatokat,
azokból közlünk itt részleteket. A teljes szövegek a weboldalon találhatók meg.

MIKE HOOLBOOM

(CND)

filmrendező: Kelet eljött

Még mindig előttem van, mikor megkaptam az első Mediawave-behívót.
Olyasmi volt ez, amire én, egy szál magam, sose lettem volna képes. Akkortájt,
azokban az időkben semmit nem tettünk egyedül. Csapatokba verődve, mutogatva hőzöngtünk, nyitott szájjal és füllel. Nevettünk, máskor meg pucérra akartunk vetkőzni és szörnyű dolgokat művelni egymással és ezt szerelemnek hívtuk.
Olvastuk, hogy a Ti fesztiválotok nem akar hamburger-filmeket vetíteni. Kiáltványként ható nevezési felhívásaitokat olvasva csakis azt érezhettük: a mozi ismét számít valamit. Hogy a semmibe kiáltott szavaink, személyes szükségleteink szülte,
magányos, szerény kis mozink végre egy nagyobb történet része. Hogy kinyúltak
értünk a távoli karok; ó, igen, a kelet eljött, hogy szentté avasson bennünket és tökéletesítse a mozinkat, akkor is ha - vagy éppen mert - az tévedésekre épült. Karjaitokba akartuk vetni magunkat, és egymáséiba ugrottunk. Leszünk még valaha
ennyire közel egymáshoz?
Lesz-e még ennyire fontos a mozi?

TÓTH PÉTER "Totya" - 2 mázsa zene /részlet/
A kilencvenes évek elején világra nyitott humán gimnazista, aki tudott angolul beszélni filmesekkel meg zenészekkel, filmeket fordítani meg feliratozni és
élvezte, hogy az Alapítvány ad igazolást arról, hogy miért nem volt iskolában aznap.
Aztán egyetemistaként megpróbáltam zenei programot szervezni, marketinget intézni. Nagy kihívás volt eladni a kétezres évek elején multi szponzoroknak
egy ilyen fesztivált. Nem is nagyon sikerült. Szociológusként meg turisztikai hatástanulmányokat készíteni…
Most meg már Dr. Tóth, egyetemi adjunktus a Széchenyi István Egyetemen. Jenő szerint túlságosan megkomolyodtam. Szerintem meg nem.
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Vera Bilá...
A 2003-as koncertjükön történt az eset. A Vera Bila and Kale a világhír árnyékában állt
ekkoriban. Vera (honlapja szerint a roma zene királynője: méreteiben valóban hasonlított
a megözvegyült Viktória királynőhöz), a beállás után leült a zsinagógában hátul, a színpad
mögött egy széken, ahol egészen balkáni hangulat uralkodott: gipszkarton öltözők között
rozsdás épületdarabok, zöld anyaggal eltakart sittdombok, pergő vakolat. Az öltözőket nem
nagyon tudta volna használni, mert nem fért el bennük. Meg a WC-ben sem nagyon. Volt
egy kis problémája korábban a WC-vel a Rómerban is, ahová sikerült majdnem beszorulnia.
Az egyik helyről a másikra kizárólag autóval tudott közlekedni. Az autóból kiszállva néhány
méter után elfáradt, le kellett ülnie. Bejutott tehát valahogy a zsinagógába, megtörtén a beállás
és onnantól csak pihent… Van abban valami sorsszerű, hogy a Mediawave Alapítvány tevékenysége rávilágított az egykor szebb napokat megélt városrész (rác kereskedők, zsidó polgárok,
munkáskolóniák, kiskereskedők és iparosok lakhelye, ahová a város peremén lakó cigányságot
költöztették be rendeletileg) elhanyagoltságára. A zsinagógával kezdődött minden…
A helyi erős arcok (a középkori Újváros Győr ma többségében cigánylakta része), akikkel korábban
leboltoltuk, hogy hatan bármikor bejöhetnek koncerteket nézni, ha intézik, hogy nem lesz markecolás az udvarban, az első sorban tolongtak. Nem is tűnt el semmi az egy hét alatt a cuccaink
közül, pedig mindenki meg volt róla győződve, hogy egy hét Újváros peremén jelentős problémákat
okoz majd mindenkinek. Azon kívül, hogy rendszeresen kaptam ajánlatokat tenyérből jóslásra, más
nem nagyon történt. Az előbb említett arcok minden koncertre benéztek amúgy, de a free jazzt annyira
nem szerették, úgyhogy öt perc nézelődés után mindig kimentek. Ebben az esetben maradtak…
Aztán következett a koncert, egészen vicces elemekkel. Az ülős koncertből pillanatok alatt táncolós
koncert lett, a szervező csapat egy része pedig a Ráth Mátyás térről behozott egy, a vihar miatt letört
virágzó faágat, aminek apró virágait a táncoló közönségre szórták a ráadásban. Került belőle a zenekar
vezetőjének kopasz fejére is…

KRITIKÁK & BESZÁMOLÓK
A f e s z t i v á l a l a p a d a t a i – z s ű ri , d í j l i s t a , k i a d v á n y o k – u t á n i d é z ü n k a m e g j e l e n t k ri t i k á k b ó l . Te rj e d e l m i o k o k b ó l e z e k k i v o n a t o k , a t e l j e s í rá s o k m e g t a l á l h a t ó k a we b o l d a l u n k 2 5 é v e t ö s s z e f o g l a l ó o l d a l á n .
Magyar Film.hu
Vörös Adél: Az oroszok
2003.05.01. /részlet/

már a vetítőben vannak…

A szerda az orosz sikerek jegyében telt el. Köszönhető az animációknak – itt a tehenek és bogarak hódítottak - és a dokumentumfilmeknek – ez
esetben a ganajtúró bogarak tettek ki magukért. A nézők közben egyre szaporodnak. A Richter mozi pedig szerda reggeltől meglepetést tartogat a
női látogatóknak – a szervezők nem felejtettek el fejet hajtani a fesztivál célszemélyei előtt. A kiállítás a női vécében látható.
„…Kevés nők által készített film születik, ha az arányokat nézzük” , mondta Báron a női filmmel kapcsolatban. „Az a baj, hogy
emiatt feminista filmek készülnek, hiszen a nőkből még nagyobb agresszivitást vált ki, hogy túl akarnak tenni a férfiakon.
Ennek pozitív ellenpéldája szerintem Enyedi Ildikó, aki szelíd, játékos filmjeivel nem akarja mindenáron nőként definiálni
magát, hanem érződik az alkotásain, hogy ő nő.” …A szerda még meglepetést is tartogatott a fesztivál női nézőinek –
jobban mondva a Richter mozi női vécéjét látogatóknak. Az antik képekről megdöbbentően mai arcok pillantanak ránk:
Durst György, Hartyándi Jenő és társaik. Szigorúan bizalmas, csak nőknek. Az ötlet régi, a megvalósítás friss, a ráismerés
vadító. A fotókon a jeles férfiak szendén és meztelenül láthatók.
Magyar Film.hu
Szigeti Ferenc: Falrepesztő
2003.04.28. /részlet/

jazz és a nő

…Új helyszínnel ismerkedhetett meg hétfőn a fesztivál közönsége: a Győrhöz tartozó Ménfőcsanakon található, frissen
felújított Bezerédi kastély minden szempontból tökéletes helyszínnek bizonyult…
A kastély fő vendége azonban minden bizonnyal Alanis Obomsawin, kanadai indián filmrendező volt, akinek a fesztivál
versenyprogramjában is szereplő filmje először itt volt látható. …dokumentumfilmje döbbenetes képekben mutatja
be a kanadai állami halászati felügyelet és a Mi’gmaq halászok összecsapását a new-brunswicki Esgenoopetitjben. A rezervátumban élő indiánok engedéllyel halászhatnak, mivel ez tradicionális életformájuk szerves része, kereskedelmi halászatot azonban nem végezhetnek. Azonban valami végzetes félreértés következtében a helyi
hatóság megtiltotta számukra a halászatot, amit a legfelsőbb bíróság engedélyezett… A rendezőnő népének nagy
polgárjogi harcosa, rendszeresen részt vesz különböző megmozdulásokon, rendezvényeken. Négy éve a Kanehsatake: 270 év ellenálláscímű filmje nyerte a Mediawave legjobb dokumentumfilmes díját. A vetítés után igazi
beszélgetés vette kezdetét…
Magyar Film.hu
Szigeti Ferenc: Mediawave
2003.05.02. /részlet/

majális

Korán útjára indult az őrület Győrött, hajnali kettőkor ugyanis hatalmas tombolás vette kezdetét a Rómer Házban
a Chyskyyrai jakut sámánzenekar fellépésekor. Napközben a zenét kedvelő közönség Komáromba ruccant,
hogy ott ünnepelje meg a május megérkeztét. A Monostori Erőd még mindig tökéletes helyszínnek bizonyul, többek között
fellépett a hazánkban már jól ismert Vera Bilá, no meg a new yorki fekete underground jeles képviselője a Kema Jamal Group…
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Cinematrix
Szabadföldi András: Mindent

a szemnek, mindent a

fülnek
2003.05.14. /részlet/
Úgy tűnik idén is elérte a Mediawave látogatóinak száma a tavalyi 10
ezres nagyságrendet, és – hosszú idő óta először – a vetítésekre nagyjából annyian voltak kíváncsiak, mint a koncertekre.
…annak idején még „csak” győri helyszínnel indult. …egy ideje különösen
a diákság körében vált népszerűvé, de nagy megdöbbenésemre a budapesti, kultúra iránt egyébként érdeklődő emberek tekintélyes része nem
igen ismeri. Ennek egyrészt oka lehet az, hogy a nemzetközi rendezvény
máig nem kapja meg a rangjának kijáró médiafigyelmet és támogatást;
másrészről pedig még mindig szinte teljesen Budapest-központú hazánk
kulturális, és különösen filmes élete.
Mi lett mára ebből a „Médiahullámból”?
…Az idén tehát négy országban, 11 városban és településen, több mint
egy tucatnyi helyszínen zajlottak a fesztivál eseményei. A programkínálat
két hagyományosan erős vonala, a filmfesztivál és a zenei rész, továbbra
is megmaradt, és – minden próbálkozás ellenére – némileg azért továbbra is ütötte egymást látogatottságban. Hiszen a filmvetítések újra
az egyébként koncertteremmé avanzsált Rába-moziban voltak, és este 6-tól a zsinagóga már komoly kísértést jelentett fantasztikus koncertkínálatával még a legfanatikusabb filmrajongók számára is…
A főbb zenei vonulatok az improvizatív zene – a holland Tetzepi Bigtet, az amerikai Mark Whitecage Trió, vagy a Szelevényi-Benkő-Geröly Trió fergeteges
koncertet adott –, ezen belül a magyar improvizatív zene – Ágoston Trió, Grencsó, Úzgin Űver, hogy csak néhány nevet említsünk –, és a népzene voltak. A
cseh Verá Bilá sajátos cigány népzenéjére szinte a teljes közönség táncra perdült, a kárpátaljai Técsői banda és a szabadkai Paniks pedig a fellépéseken
kívül is alaposan hozzájárultak a felfokozott közönséghangulathoz. És akkor még nem is szóltunk a pergő, etno-motívumokkal tűzdelt rockzenét előadó szentpétervári BABSLEY-ról, a döbbenetes, sámán-rockot színpadra varázsló, jakut Csiszkraj-ról, vagy a belga Wim Mertensről, a Mediawave szignáljának zeneszerzőjéről, aki végre élőben is hallható volt zsinagógabeli zongorakoncertjén, a záró gála után…
A nézőben „bálám szamara effektust” kiváltó, gazdag programkínálathoz ráadásként egy sajátos és bensőséges fesztivál-érzés társul; a Mediawave-et ugyanis
az odalátogatók többsége nagyon szereti. Részben talán azért, mert nem Budapesten van, hanem gyönyörű vidéki helyszíneken (ami egyszerre áldás és
átok a szervezést tekintve), és mert vidékiségének is köszönhetően, talán sikerül kimaradnia egyfajta intellektuális és kulturális rongyrázásból. Persze lehet,
hogy azért is kedvelik, mert a hazai fesztivál palettán egyedülálló hatalmas koncert- és filmkínálatával és egyéb látványosságaival, miközben az egyetlen rangos nemzetközi verseny-filmfesztivál Magyarországon. Közkedveltségéhez mindenképpen jelentősen hozzájárul az, hogy különleges és feledhetetlen hangulatú
helyszíneket sikerült találnia, mint például a Művészetek szentélyeként szereplő egykori zsinagógát,
vagy a komáromi Monostori erődöt, amely az egyik legnagyobb ilyen típusú fennmaradt erődítmény
Európában. De talán azért is népszerű, mert ez egy – Göncz Árpád néhány évvel ezelőtti szavait idézve
– „fésületlen fesztivál, és épp ez a fésületlenség adja különös báját.”
…Ennek a fésületlenségnek, néha bájos, néha kevésbé bájos káosznak egyik fő oka épp a rendezvény
civil szerveződés voltában keresendő. Egy viszonylag kicsiny csapat dolgozik iszonyatosan sokat a Mediawave-nek éjt nappallá téve, köztük sokan „szerelemből” ingyen, illetve önköltségen. Nincs egy kellő
létszámú, profi szervezőgárda a rendezvény mögött, miközben a fesztivál kinőtte a kereteit, olyan nemzetközi hírnévre tett szert, oly sok világhírű meghívottal, hogy ez néha komoly problémákat okoz. Másrészről azonban a profivá válással ez már egy egészen másfajta fesztivál lenne, ami nem biztos, hogy
kívánatos cél, illetve ehhez anyagi háttér is tartozna. Márpedig e pillanatban a Mediawave nemhogy a
saját lelkes szervező- és rendezőgárdáját, de sokszor még a meghívottakat is alig tudja kifizetni. Ez a rendezvény, rangját meghazudtolva, örök bizonytalanságban él és létezik, sosem tudja előre, mennyi pénz
áll majd pontosan rendelkezésre, mennyi és milyen díjat tud majd kiosztani, vagy mondjuk számolhat-e
majd a jövőben is bejáratott helyszíneivel – mint például a jövőre a Győri önkormányzat felügyelete alá kerülő, felújítandó zsinagógával, amit jó pár évvel ezelőtt épp a fesztivál kezdett el renoválni, megmentve az
enyészettől. A nálunk sajnos politikai csatározások színterét képező kultúr-támogatási rendszer nem tud
mit kezdeni a fejét egyre több helyen felütő civil rendezvénnyel. Leginkább értetlenül állnak előtte, hogyan
lehetséges az, hogy ez még mindig létezik, ki áll mögötte? És csak reménykedhetünk benne, hogy a fesztivál
helyzete a jövőben stabilizálódni fog.
Történt azért valami a záró díjkiosztó gálán ott Győrben, ami figyelmet érdemel. A Mediawave kuratóriuma
nevében Durst György szájából kétszer is elhangzott a következő kijelentés: „a Mediawave nagyon örül a támogatásnak, amit például az NKÖM-től, az ORTT-től, vagy az MMK-tól kap, nélküle nem létezhetne, de hát
nekik végül is ez a dolguk.” Először kicsit sértődöttnek és erősnek tűnhet
ez a megjegyzés, pedig nagyon is helyén való. Most, amikor szünet nélkül
az uniós csatlakozásról és ennek gondolkodásbeli vonzatairól beszélünk,
még mindig nem jutottunk el egy magától értetődő tény felismeréséig: illő
tisztelet mellett, a kultúra támogatására létrehozott intézmények és alapítványok azért rendelkeznek bizonyos összegek felett, hogy abból a Mediawave-et és a hozzá hasonló kezdeményezéseket támogassák. Ha erre
pénzt adnak, azt illendő megköszönni, de nem azért mert „jó fejek voltak”,
hanem mert ez a kutya kötelességük. Akinek nem inge, ne vegye magára, ám akinek inge…
Mindenesetre reménykedjünk! Bizakodjunk, hogy jövőre is lesz Mediawave, jövőre is lesz Művészetek szentélye, és egyre több ehhez hasonló
rendezvénnyel büszkélkedhet majd az ország.
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Transindex (Erdély)

Outsider insiderek
2003.08.07. /részlet/
A Mediawave lassan olyan, mint a McDonalds: minden városban van belőle. Kolozsvári helyszíne a Tranzit Ház – és
volt ott egy emlékezetes előadás: az Előhívás a Bárka Színháztól… Azok számára, akik bejutottak, valódi színházi élmény volt a Bérczes László rendezte Spolarics Andrea
-- Szabó Márta játék… A belépőt a Tranzit Ház-belső felismerhetetlenül átváltozott látványa fogadta: inkább viharvert
vitorlára emlékeztető, esetlegesen felaggatott függönyök
bugyra közt, bukdácsolva vergődhetett el helyéig. Ezalatt
fürdőköpenyben, félbemaradt sminkkel járkáló nők üdvözlése: Jól ül? Nem láttak Bélát, egy kopasz fiatalembert
fehér ingben? Fog látni ettől a csúnya oszloptól?
FilmTett

Filmek nőnemben
2003. június /részlet/
Speciális tematika még soha ennyire nem határozta
meg a Mediawave-et, mint az idén. A Nő körül forgott
a beválogatott filmek több mint fele, a koncertek nagy
része, a zsűriben pedig kizárólag a szebbik nem képviselői ültek. A nők mellett már csak az orosz dokumentumfilmesek rúghattak labdába…
Minden évben és szinte minden fesztiválon az animációs filmek vonzzák a legnagyobb közönséget. A hét első
felében kevés nézővel büszkélkedő Mediawave-en a rendkívül magas színvonalú animációs blokkok vetítésekor telt meg először zsúfolásig a terem…
Az utolsó estére még egy kis politikai feszültséget is tartogatott az idei Mediawave. Egy amatőr színtársulat főpróbájához hasonlatos technikai színvonalon
zajlott le a díjkiosztó ünnepség, amelynek alkalmával Győr polgármestere örömhírként jelentette be a zsinagóga felújítását (Művészetek szentélye – a Mediawave
koncertjeinek fő helyszíne). A bejelentés azonban aggodalmakat ébresztett a fesztiváligazgatóban. Hartyándi Jenő zárszavában felemlegette, hogy a zsinagóga
eddigi karbantartásához a fesztivál jelentősen hozzájárult, és reményét fejezte ki, hogy a felújítás után nem csillagászati összegért fognak hozzájutni a
Mediawave kedvenc helyszínéhez.
Filmvilág
Báron György: A nagy
2003. július /részlet/

filmzabálás

A Mediawave Fesztivál a mi fesztiválunk. A póri többesen értve mindazokat, akiknek a film
nem csak ipar, szakma, megélhetés, karrier, pénz – hanem el nem múló szerelem. Mondhatnám azt is, hogy a Mediawave a miénk, műkedvelőké. Komoly népek másutt tolonganak:
a Mammutban, Cannes-ban, Velencében; tiszta, jó illat lengedez ott, elegánsan öltözött társaság, halk szó, pezsgőspoharak finom csörrenése. Itt meg: emberszag, ricsaj, sűrű, zavaros
élet. Nem véletlen, hogy az úgynevezett szakma alig képviselteti magát. A nyitásra-zárásra
le-lejönnek még komoly főhivatalnokok, ám az ismert filmesek közül kevés bukkan fel a nyüzsgésben. Rövidnadrágos, őszülő hosszú hajú örökkamaszok lófrálnak, meg töménytelen ifjú,
hátizsákkal, hálóhelyek után kajtatva.
A Mediawave – látszatra – nem öregszik. Mintha megállt volna az időgép. Mintha nem vénültünk
volna mi sem. Eljövünk tavaszonta a folyók városába, hogy belelépjünk ugyanabba a folyóba.
Ne áltassuk magunkat. Annak, hogy ez a varázsos happening megőrizze ifjúkori lendületét,
hamvas báját, ára van. A győri fieszta sikeresen elkerülte a kommercializálódás csapdáit, nem
vált belőle sem divatbemutató, sem politikai protokollesemény; de azért nem élte túl nyomok,
sebek és hegek nélkül, mint ahogy senki és semmi sem, a lepergett keserves éveket. Ha közelebbről nézzük a fesztivál-logó ártatlan gyerekarcát, mély ráncok rovátkolják már, öreg koboldpofa
az inkább.
Felülről nézvést még minden megvolna. Dübörög a zene a Művészetek szentélyében, hömpölyög
a hátizsákos tömeg; ifjak, akik a kezdetkor még óvodások voltak, csapatostul rajzanak a tereken.
Ám ez csak a felszín. Mögötte egyre szembetűnőbb, hogy a filmprogram fáradóban-szürkülőben.
Igaz nem egyszerű észrevenni, oly áttekinthetetlenül zsúfolt a mezőny. A Mediawave-et is elérte
az időskori fesztiválbetegség. Az elefántkór. Egyre nehezebb kiigazodnia különböző helyszínek,
események, műfajok és kategóriák között. Jólfésült, illedelmes fesztiválokon szigorú válogatás
segíti a látogatót. Megértem a rendezőket, hogy e kényszerű önkényt el akarják kerülni, s továbbra
is hagyják zubogni-ömleni a mozgóképet, négy ország 14 városában, csaknem két héten át… Miközben a Mediawave iránti lelkesedés évek óta azonosan magas hőfokú, a figyelem középpontja a
zenére tevődik át. A centrum, az agóra nem az évről-évre váltakozó vetítőhely, hanem a düledező
zsinagóga kupolás tere, kertje és sátra, vagyis a Művészetek szentélye, ahol a koncertek zajlanak,
késő délutántól kora hajnalig. A zenei program ugyanis, szemben a filmkínálattal, áttekinthető és értelmezhető… Kár-kár, mert a programban, ha lehántjuk
róla a fölösleget, ott egy remek fesztiválmezőny, a kusza és áttekinthetetlen menüsorból összeállítható parádés vacsora… Akinek például szerencséje volt
(súgott neki a csavartszakállú jóságos fesztiváldirektor) és betévedt a Dokumentumfilmek 2 elnevezésű programra, hideglelős remekművet láthatott. A címe:
Utak… Nos, én teljesen véletlenül ezzel a filmmel kezdtem az öt napot, s utána már jöhetett bármi, jó és rossz, ez már megvolt, magas indítás, nem jöttem
hiába, az utolsó napon azt is megtudtam, hogy az Utak kapja a nagydíjat, rendben van így, nem hiszem, hogy sokat veszekedtek a hölgyek, evidencia, kész.
A dokumezőny, akárhány kategóriába osztódott, most is masszívan erős volt…
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Népszabadság online
Jávorszky Béla Szilárd: Variációk
2003.05.05.

a női lélekre

Ahogy az ember belép a komáromi monostori erőd lőoktató termébe, azonnal elnehezül
a légzése. Először azt hiszi, doh és por keveréke okozza ezt, aztán felfedezi a fülledt fojtottság forrását, a színpad előtti alkalmi „füstölőt”. Piros, zománcozott lábas, nagyanyósom
a mai napig ilyenben készíti a derelyét, ezúttal azonban lósörénnyel kevert bikaszart égetnek benne, elősegíteni próbálva a jakut sámánzene befogadásának intenzitását.
A színpadon testesebb, bőrbe és gyapjúgöncökbe csavart asszony celebrálja a pszichedelikus szeánszt, a háttérben férfiak adják hozzá a ritmikus hátteret, improvizálnak együtt
népköltészeti alapon, a jakut sámánfolkot jó adag bluesos és rockos elemmel megbolondítva. …onnan mindegy kétszáz méternyi lőtávolságra, a Bástya színpadon a hasonló aszszociációkat megindító cseh cigányasszony, Vera Bíla bűvöli a hallgatóságot flamencóval
és bossanovával kevert roma folkjával. Majd jön a tengerentúli fekete női talány, Kema Jamal,
és a nőiség egészen más oldalát mutatja fel. A művészet maga a szeretet, vallja a New Yorki underground körökben ünnepelt díva, és ő ezt aztán tényleg gátlástalanul meg is jeleníti a
színpadon…
A másik véglet pedig talán a győri Művészetek Szentélyében másnap fellépő francia bőgős,
Joelle Léandre. Kétségkívül az európai kortárs improvizatív zene karakteres figurája ő, de
egyben a művészetekben egymásba érő nemek plasztikus példája, aki nőnek született, de
megjelenésében, habitusában és zeneiségében tagadhatatlan maszkulin alkat.
Mindezek persze csak véletlenszerűen kiragadott pillanatok a tegnap befejeződött, sorrendben
tizenharmadik Mediawave Fesztiválról, melynek sajátos karakterét a női szellemiségű, illetve
a női problémákkal foglalkozó filmek, koncertek, színházi és táncszínházi előadások, illetve kiállítások adták… A nő, a női lélek természetrajza mostanság
egyre többeket foglalkoztat, mindegy tükrözve azt a nagymértékű változást, ami az utóbbi évtizedekben a művészetek területén zajlik. Nevezetesen, hogy
mennyire erőteljesen belendültek mostanság a hölgyek. Hogy az elmúlt negyven év társadalmi változásainak egyfajta hozadékaként milyen jelentős mértékben
változott meg helyük, szerepük és súlyuk szinte minden szegmensben. Az irodalomban és a képzőművészetben ez a folyamat már régebben lezajlott, a film,
de különösen a zene területén azonban mindez igazán a kilencvenes évek elejétől lett szignifikáns. Amikor tömegesen jelentek meg a már nemcsak férfiak
által írt anyagból dolgozó, hanem saját szerzeményeit előadó énekesnők/hangszeresek.
A közismert nagyságok – mondjuk Björk, PJ Harvey vagy Diana Krall – persze a Mediawave anyagi keretein nagyságrendekkel kívül esnek, de a mostani
merítés is kellően erős és karakteres volt. A japán-amerikai, nehezen emészthető improvizatív zenét játszó Mephista, a kanadai létére a kubai dzsesszhez
vonzódó Jane Bunnett, a Csehországból jött, de lengyel gyökerű Tara Fuki, az abenaki indián Alanis Obomsawin, az „orosz népek extrém folklórját” képviselő
szentpétervári Babsley, a saját világzenéjét éneklő Kiss Erzsi, illetve a már említett Valentina Nyikolajevna, Vera Bíla, Kema Jamal és Joelle Léandre bármely
korábbi Mediawave-en megállta volna a helyét. Miként Kiss Erzsi, Kema Jamal és a Tara Fuki már nem is először fordult meg ezen a fesztiválon.
A sors különös fintora, hogy az idei seregszemle legemlékezetesebb koncertjeit mégsem nők adták, hanem két amerikai free dzsessz veterán, Fred Anderson
és Mark Whitecage, illetve a Szelevényi–Benkő–Geröly trió
Origo

Film, színház, muzsika – kultúrsokk Győrben
2003.05.06. /részlet/
Végeláthatatlan programfolyam tucatnyi katarzissal az évente megrendezett Mediawave fesztivál, amelyen 2003-ban is példátlan mennyiségű meglepő, színvonalas és egzotikus műsorszámot láthatott a több ezer fesztiválvendég.
…A fesztivál centruma, a mozi mellett, idén is a győri zsinagóga épülete és annak hátsó udvara volt, ahol a fesztivál csúcspontján több ezer ember zsúfolódott
össze… A zsinagóga előadásai néhány kivételtől eltekintve olyan produkciók voltak, amelyeket Magyarországon csak ritkán vagy a fesztiválon kívül egyáltalán
nem lehet látni. Több kelet- és közép-európai cigányzenekar, orosz női folkpunk, külföldi és magyar underground együttesek, sok jazz-zenész, valamint a
fesztivál végén Wim Mertens belga zongorista, a fesztivál szignáljának szerzője is fellépett a 2003-as Mediawave-en.
A rengeteg fellépő miatt csak kiragadott példákat lehet sorolni; kiemelkedő sikere volt Kema Jamal New York-i énekesnőnek, aki Laurie Anderson előadásaihoz
hasonlóan színházi és performance-elemekkel bővített koncertet adott. Jamal, aki többször megszólította a közönséget, és a színpad helyett a nézőteret választotta az előadás helyszínéül, 2000-ben már fellépett Győrben, akkor a Grammy-díjra jelölt James Blood Ulmer gitárossal. Hasonlóan energikus volt a jazzrock-punk-folk zenét előadó Babsley orosz együttes, amelynek rózsaszín hajú zenészei saját elmondásuk szerint az orosz nép extrém női folklórját játsszák.
A Mediawave egyik legjobb koncertjét produkáló Babsley Oroszországban már több éve befutott, underground helyekre és újgazdagok divatos klubjaiba
egyaránt hívják. Szintén női zenekar a két morvaországi fiatal lengyel csellista alkotta Tara Fuki, amely tavaly és idén is nagy sikert aratott a győri zsinagógában.
A filozófiai és zenei tanulmányaik után összeállt tagok álomhangulatú, dallamos hangszeres játékához erőteljes, tiszta énekhangjuk
párosul, ami elvont tartalma ellenére is könnyen befogadhatóvá teszi produkciójukat. Fontos koncert volt a
két japán és egy svájci származású nőből álló New
York-i Mephista fellépése is, amely a világ improvizatív
zenei életének kiemelkedő formációja.
A zsinagóga mellett a filmvetítések helye, a győri
Richter-terem a Mediawave másik központja, ahol
több száz különböző kategóriájú alkotást mutattak
be. A fesztivál fődíját egy dokumentumfilm, a kazah
származású, Németországban élő Marat Magambetov Utak című alkotása nyerte. A nő a művészetekben jelmondatú fesztivál legjobb női filmjének díját
a brit Lizz Aggiss, David Anderson és Billy Cowie
Mozgásszabályozás című filmje kapta, amely egy
idősödő táncost mutat be…
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MEDIAWAVE ANZIX

Rómer ház, Győr
A Hrabal artmozi napi két filmmel egész évben üzemelt és márciusban Magyar Filmszemle
bemutató, áprilisban Mediawave Fesztivál volt.
Pár kiemelés az Underground klub programjából: január – Varga Jazz Trió, február – Grencsó & Busa Duó, Németh
Dénes és barátai ethno kocsma, Suncreen együttes, Special Gizda együttes, Hot Jazz Banda, március – Ákosh S. Unit (FRA), Trottel, La Campagnie Musiques
a Ouir (FRA), Bluestrain, Palya Bea & Szokolay Balázs Duó, Vér és Arany, Power Puff Projekct, április – Hermaion Irodalmi Társaság, Embryo (GER), Németh
Dénes és barátai, Mediawave Fesztivál sok koncerttel, május – Muzzy, Babsley (Rus), Német Dénes és barátai, A sör filozófiája, Ethnica Music Project (RUS),
június-augusztus – Mediawave Film Fotó és Színházi Tábor, Ravazdi Kézművestábor, Bakonyalji vigasságok, szeptember
– Ifi Háziak Bulija, Fantasmagoria (FRA/GBR), Fanfara Complexa, Black See Trio (krimi tatár, bolgár, magyar), Bárka csütörtök – Bérczes László beszélget Parti Nagy Lajossal, Paniks együttes (SRB), október – Sex, Drugs and Rock’d’roll –
Wessely Ágnes trió, Soma Mamagésa + Cyborg Templar, System D (HOL/SENEGAL) – Ernst Erijseger & Seringe Gueye
& Mola Sylla, Hermaion Irodalmi Társaság, Bárka csütörtök – Bérczes László beszélget Cseh Tamással, Krúdy nap, Grupa
Palotai (FRA), Fanfara Complexa, Ta Jana (CZE), Suncreen, Maminta salsa band, november - Sex, Drugs and Rock’d’roll,
Bárka csütörtök – Bérczes László beszélget Kovács Lajos színésszel, Assif Tsahar & Hamid Drake duo (USA) – II. KözépEurópai Zenei Találkozó, Mattghew Mitchell Band (Új Zéland/HUN), Üsztürü, Deck Attack, december – Bárka csütörtök –
Bérczes László beszélget Kapával és Pepével, Sex, Drugs and Rock’d’roll – Michell Wild, Hot Jazz Band, Interpál, Trottel,
Müszi Jazz Band, Pusztai Antal és barátai, dec. 23 évzáró - Balogh Kálmán Gipsy Cimbalom Band, David MurrayQuartet,
Matokabinde
MEDIAWE vetítések és komplex bemutatók – egész év során
Olyannyira felszaporodtak 2003-ban, hogy időrendbe nem rakjuk be őket, hanem csak itt felsoroljuk őket: 2002 végén Gyula, november 20., Kolozsvár, november 22-29., Baja, december 10., 2003 - Alter Party, Győr, május 30, Szenvedélyek
Napja, Kultiplex, Budapest, június 3., Lát-Határ Összművészeti Fesztivál, Szigetvár, június 25-29., Aba Napok, július 1315., Művészetek völgye, augusztus, Retina Fesztivál, Szigetvár, augusztus 14-17., „Látvány ás zene” Negyedik Szekszárdi
Symposion és Művészeti Fesztivál, augusztus 26-30., Meeting In Siberia, Novoszibirszk, szeptember 3-9., Európai Ifjúsági
Központ Nyílt Napja, Budapest, szeptember 28., Hevessy Filmklub, Miskolc, szeptember 30., Mediawave Filmklub, Pára,
szeptember-december, Alter-Natíve Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál, Marosvásárhely, november 5-8.
I. Győri Improvizatív- és Szabadzenei Fesztivál, Győr, 2003. június 28-29.
Fülöp Péter szervezésében: Győri Fotó Trió, Darász Csaba fotókiállítása, Ektar Quartet, Grencsó & Pozvakowski együttes,
Dresch trió, Bede trió, Szabados György szóló

Rokonoknál Baskíriában,
Kunashak, Oroszország, 2003. július 26.
Gülch Csaba írása: „Hartyándi Jenőt elcsábították. A Mediawave fényírófesztivál „ötletgazdája” hagyta magát… repülőre ült, hogy több ezer kilométer után régi „rokonokat” üdvözöljön az Ural mellékén, Szibériában… Mikor heves kirohanásokkal érveltek
jogaik mellett, az egyik előljáró azt mondta: Ha nem kapnak jogokat, akkor inkább
adják őket oda a magyaroknak. Ezen az ülésen osztotta meg velük egy öreg baskír
a magyarok általa ismert sajátos történetét, egészen a közös hazától, a Kárpát-medencéig. Még az is előkerült, hogy egyszer valaki visszajött, talán Juliánusz barát…
Döbbenetes mennyi minden maradt meg emlékezetükben, vagyis sokkal többet tudnak rólunk, mint mi róluk…”
Bilibáncs Népi Hagyományőrző Tábor és Fesztivál, Rábapatona, 2003. július 11-20.
MEDIAWAVE-FAV Nemzetközi Fotó, Fotó és
Színházi Tábor, Rábapatona, 2003. július 11-19.
A klasszikus és bejáratott filmes és fotó részleg mellett új, a színházi jelent meg
Bérczes László (Bárka Színház) vezetésével.

Ravazdi Kézműves- és Életmódtábor, Ravazd, 2003. augusztus 8-15.
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Bakonyalji vigasságok Térségi Összművészeti Fesztivál, Écs-Lázi-Kajárpéc-Ravazd, 2003, augusztus 13-16.
Kajárpéci Vizirevű, Pajzán népdalok, Tükrös együttes, Paniks (SRB), Gyorstalpaló bakterképző (Koltai Róbert), Perforatorium – Boka Gábor előadása, Ákosh S. (FRA), Dreamcar –
Grencsó & Batarita & Szemző, Komáromi Judit Nese, Chakrahacker, bakonyalji ételverseny,
Kátai Zoltán & Róka Szabolcs, Hot Jazz Band, Grencsó trió – Szüleink táncai, Vér és Arany
Szibéria: Altáji kalandozások, Novoszibirszk-Altáj, 2003. szeptember 27.
Gülch Csaba: „Szibériában jártak a Mediawave-esek. A Hartyándi Jenő vezette kis csapat a
novoszibirszki filmfesztiválon vett részt, ahonnan élményekkel és „egzotikus” meghívásokkal
tértek haza… A Mediawave-es csapat tagjait különleges élménnyel ajándékozták meg a vendéglátók: egy altáji kiruccanással, vagyis 800 kilométert tettek meg… Fogalmunk sem volt,
hogy hova megyünk… egy nagyon kicsi falun túli külterületen, szinte a világ végén, egy, a
hatvanas évek érzését „visszhangzó” orosz őshippitelepre érkeztünk… a kazah-kínai-mongol
és orosz határ találkozásához voltunk közel, úgy 30-40 kilométerre…
Gorgosilits Ildikó „Gorgó” – Szerelem: Szibéria beszámolójából: „…Szibéria meleg. Nagyon
meleg. Megérkezésem pillanatában melegség járta át a szívem. Melegszívű emberek, és
+25-30 fok meleg. Ismétlem: meleg. S persze a vodka. No meg a pirog, a pilményi, borcs
(célkaleves), a scsí (káposztaleves), a kvasz és az a feledhetetlen mézbor.
Célállomásunk Novoszibirszk volt, ahol egy filmfesztiválra voltunk hivatalosak… A Mediawave
rövidfilmválogatásával vettünk részt… Ajszijak baskír rendezővel kiderítettük, hogy „agg szakáll”, és „árpa” szavaink betű szerint megegyeznek. Novoszibirszk barátságos város… Egy
helyi srácnak köszönhetően bebocsájtást nyertünk a fiatalok körében rendkívül kedvelt és
népszerű szórakozóhelyre, amely „Truba” névre hallgatott. Az volt ennek a klubnak
az érdekessége, hogy ez egy titkos hely volt, amit csak a bennfentesek ismertek.
Az utcafrontról egy zord, ütött-kopott vaskapu jelezte a bejáratot, sehol egy felírat,
lámpáról ne is beszéljek, csupán egy szemeteskuka várt bennünket a bejáratnál.
Egy kopogtatós egyezményes jel volt, amivel aztán bejutottunk… Egy kicsit belekóstolhattunk az éjszakai életbe, no meg a sztraganyinába, ami ízvilágában hasonlít szigetközi büszkeségünkre, az eceteshalra… Isteni!
ALTÁJ nevét utoljára földrajz órán
hallottam, a Szajánnal együtt megemlítve… Kocsit
béreltünk és egy
szupersofőr kísérőt Szergej személyében. Szergej szakállas, villogó kék szemű, hihetetlen energiabomba volt… Éjfélkor
indultunk… 11 órát levezetett 150 km-es sebességgel… Délelőtt 11-re megérkeztünk a barátjához, aki az erdőben lakott. Mint Alíz csodaországban… Gyönyörű, festői! Kis faházikók, hegyek,
patakok, fenyők, minden, ami a szemnek kellemes. Házigazdáink Valerij és Olga… hippi párként
élték irigylésre méltó életüket. Valarij saját bevallása szerint már 7 éve nem volt a városban…
Igyekeztünk minél többet magunkba szippantani ebből a csodavilágból, az illatokból, az emberekből és a látványból. Búcsúzóul Olga levitt a patakhoz és bátorított, hogy mártózzak meg benne,
nem fogom megbánni. 10 fokos hegyi patak. Brrrrrrr! Szinte egybe olvadtam a természettel. Frissítő, fantasztikus érzés volt. Soha nem feledem ezeket az órákat… Beleszerettem Altájba…”

II. Közép-Európai Zenei Találkozó, Rómer Ház, Győr és Ravazd, 2003. november 14-15.
Program: The Band of Grove (SLK), Teofilovici (SRB), Grencsó Suprise Colectiva: Dreamcar, Paniks, Tóth Viktor Quartet, Wessely Ágnes Band, Frankie Látó
Djangology (FRA/HUN), Miles Griffith & Tony Pancella trio (USA/ITA), Projet 11
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2004. év
Mint a 2002-es részben jeleztem, felfedeztem a dokumentumokban egy másik érdekes, vagy inkább kellemetlen, bennünket több mint 10
éven keresztül sújtó témát, ami ebben az évben csúcsosodott ki, vitát váltott ki a sajtóban és éveken keresztül lappangott a háttér legendáriumban. Szerencsés volt, épp ideje volt, hogy nyilvánosságra került, mert egyébként alattomosan rágott bennünket. Nem tudtunk mit
kezdeni vele. Az antiszemitizmus és ellentétpárjának kettősségéről van szó. Érdekes és ambivalens módon épp ebben az évben, amikor
három nagyon erős, világhírű zsidó produkció is megvalósult a volt zsinagógában, amit mi „Művészetek szentélyé”-re kereszteltünk át. Nevesítve Maia Morgenstern, aki „A passio” Máriájaként egy csapásra világhírű lett az előző évben. Persze nem ezért hívtuk, mert nálunk már
a kilencvenes évek végén is járt. (Akkor is a zsinagógában lépett fel.) És két amerikai nagyágyú zenekar. John Zornról azt írta a kritika,
hogy ez kb. olyan a zenében, mintha az amerikai elnök jött volna el közénk (a politilkában).
Na de vissza a kezdetekhez! A probléma ott kezdődött, hogy
egyik lelkes színházi fellépőjelöltünk (Mozgó ház) még 1992ben felfedezte a romos, szemetes és félméteres guánóval
terhelt győri zsinagógát. Kipróbálta és nekünk szervezőknek
is megtetszett a hely hangulata. 1997-ben, amikor nem találtunk más koncertteret elképzeléseinkhez, mert a városi
intézmények riadtak tőlünk az önkormányzattal épp tetőfokán lévő hadakozásunk okán, akkor kezdtük el használni.
Elkértük a „Zsinagógáért” Alapítványtól. Ők nagyon örültek,
hogy valaki próbál életet lehelni a felújításában többször elakadt épületbe és megpróbálja a maga eszközeivel használható állapotba hozni. Nagy köszönet érte Gyapayné
Tündének (az épület önkéntes gondnoka), aki sokat segített
a minden irányú közvetítésben. Az érthetőség végett kicsit
visszakanyarodva az önkormányzathoz. Az intézményi riadalom oka az volt, hogy bár sokan nagyon szívesen együttműködtek volna velünk - akkor már országos és nemzetközi
hírűnk volt -, de nem mertek az önkormányzati függőségük
okán. Sőt ebben az évben jelent meg egy konkrét tiltás –
városi technikákat piaci áron se bérelhettünk, nem jelenhetett meg rólunk hír a városi lapban, stb. -, ami jogossá tette
félelmüket. A tiltásból aztán országos botrány kerekedett. Az
országos sajtó mellénk állt és legyalázta a szocialista városvezetést. Ezután ellenhatásként még nehezebb lett a helyzetünk Győrben. De a zsinagóga elsőre is nagyon jó
helyszínnek tűnt. Nagyon sok munkát öltünk bele, több lépésben, a következő 10 év fő Mediawave koncerthelyszínévé vált. Kezdődött a szemét és guanotakarítással, majd
a földszinti rész lebetonozásával, mert az elődök nemes
egyszerűséggel ellopták a burkolatot. Később műanyagpadló burkolatot is szereztünk rá a Graboplast támogatása
révén. Nekünk erre tellett, de a por ellen nagyon hasznos
volt. A Rába mozi általunk megmentett, kidobásra ítélt széksoraiból kényelmi berendezést is fabrikáltunk bele. A hatalmas ablakokat - mind ki volt törve - ideiglenesen, majd egy
Zsinagóga Alapítványos pályázattal helyreállítottuk, köszönhetően, hogy az erős nemzetközi programok miatt már jócskán emelkedni kezdett az épület ázsiója. Ha jól emlékezem épp ebben az évben
állítottuk helyre és egészítettük ki az első emeleti karzat fa padlózatát és innen kezdve már az is használható lett néző és kiállítótérnek.
Már nemcsak a Mediawave-re használtuk, hanem más civil szervezetekkel karöltve létrehoztuk a Győri Szüret – Civil Kulturprés rendezvényt.
Mások, sőt a város is elkezdték használni, a mi felszerelési tárgyainkkal, de ekkora már egyértelműen érzékeltük, hogy kétirányú ellenszélbe
kerültünk. Egyrészt helyi zsidóság elkezdte fúrni jelenlétünket. Persze felénk nem jött semmilyen jelzés felőlük. (Lásd a nyilvános levonatát
a 2002-es Kisalföldes olvasói levelekben.) Talán az volt ekkor a szerencsénk, hogy ők sem voltak igazán jóban a városvezetéssel.
Három érdekes történet ebből az időszakból, hogy lássuk mennyire bonyolult is volt a helyzet és nem egyszerűen zsidó-magyar konfliktus
állt mögötte. Ha jól emlékezem a Győri Szüret – Civil Kulturprés alatt történt, hogy az ajtóban álló jegyszedők jelezték, hogy egy fiatalember
láthatólag nagyon rákészülve, lendületből hatolt át a „záron”. Amikor rászóltak, hogy mutassa a jegyét, valami olyasmit kiabált, hogy ez az
ő épületük, ide ő akkor megy be, amikor akar. Persze hagyták és nem dobták ki és maradhatott, aztán kiderült, hogy a zeneművészeti főiskolára járó zsidó diákról volt szó, aki mindezt demonstrációnak szánta. Nem zavart bennünket, legalább eggyel többen nézték a programot.
Még a 2002-es évből burjánzott tova az a bizonyos, elhíresült „palesztin zászló a zsinagógában” ügy, amely egyrészt masszívan és különböző, sokszor fantasztikus verziókban élt évekig a köztudatban, olyan ügyes volt a propaganda körülötte zsidó és nem zsidó (önkormányzat)
részről is. Jó fogásnak tartották „üzelmeink” leleplezésére. Történt, hogy a hagyományosan erős bukaresti vonalunk, a bukaresti művészeti
életben tulajdonképpen nagyobb hírünk van a mai napig is, mint itthon. Mielőtt a kedves olvasó elhúzza száját, érdemes megemlíteni, hogy
a szürrealizmus Párizs mellett és azzal erősen együttműködő központja Bukarest volt, és ezen progresszív és avantgarde hozzáállás korántsem veszett ki a bukaresti művészeti életből a Ceausescu-éra eljövetelével. A képzőművészeti és színházi élet napjainkban is sokkal
erőteljesebb, mint nálunk. Itt csak megemlíteném az elején már nevesített Maia Morgensternt. Igencsak erős és más felfogású művészetszemlélet uralkodik Bukarestben, ami – mellékesen megjegyezném sokáig a második legnagyobb magyar város volt – azért volt nagyon
fontos számunkra, hogy ne csak a nyugati, hanem a keleti művészeti erőket is fel tudjunk mutatni a Mediawave keretében. Radu Igazság
nemzetközi hírű animátor, kísérleti filmes és fotográfus az első év kivételével még egy Mediawave és filmtábor évet sem hagyott ki és fő
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mentorunk Romániában. Egyébként a dolgok bonyolultságát jelzendő, ő Nagyvárad melletti román szülők gyermeke, akiknek magyarosítani kellett nevüket a
magyar időkben és egyfajta ellenállásból választották ekkor a kicsit viccesnek tűnő Igazság nevet. Ennek ellenére a már régóta Bukarestben élő és dolgozó
Radu nem utálja a magyarokat, sőt kifejezettem komoly hídszerepet tölt be a két ország között.
De visszatérve a palesztin zászló ügyhöz. Az évben Radu és tanítványai komoly kiállítást hoztak Bukarestből. Mi alapvetően nem cenzúrázzuk a művészek
alkotásait. Kirakták a zsinagógában, sokan látták, kinek tetszet, kinek nem, mint ahogy ez lenni szokott. Mi akkor nem érzékeltünk semmilyen felzúdulást,
csak akkor, amikor a város polgármestere a zárón megjegyezte, hogy azt a palesztin zászlót azért nem kellett volna kirakni, hozzá bejelentés érkezett a helyi
zsidóságtól. Ismételten megjegyezném, nem nekünk szóltak, jelentettek. Ekkor néztük meg rendesen, tényleg volt a kiállítás képei között egy olyan, ami
nézhető zászlónak, bár hangsúlyozom, egy kiállítási kép volt a többi között. Bár tudom nem mentség, nem ismerem se a palesztin, se az izraeli zászlót. Így
nehéz lett volna kiszúrnom a hasonlóságot, ami zsidó barátaim szerint is volt, de egyáltalán nem volt egyértelmű. A képet jegyző művész nem volt itt, tehát őt
nem tudtuk kifaggatni róla. Szerencsére valaki lefotózta, ezért nem levegőbe kell beszélnünk. És még egy nyomot találtam az archívumban. A precizitásáról
híres Zomborácz Tibor „Czongi” barátom – sajnos már ő sincs közöttünk - megpróbált utánajárni és ezt írta róla 2003. december 15-én:
„Helló Ákos! (az ellenálló időkből származó „fedőnevem”, valójában becenév)
2002-ben volt egy arab nyelvű transzparens a zsinagógában a falon. Azóta is egyfolytában foglalkoztat, mi a csuda lehet egy arab szöveg egy zsidó helyen.
Egy izraeli ismerősöm végre megpróbálta lefordítani. Ezt írta:
’… a barátom perzsa muszlim, nem tökéletes az arab tudása. De azért biztos benne, hogy ez nem Korán idézet. Szerinte valami mágikus mondatokról van
szó…”
És íme a szöveg:
’Egyiptomban nincs termékeny föld,
Szudánból jön a homok és emiatt nem terem a föld.”
Na, ez a mi palesztin zászló ügyünk. Talán az lett volna a megoldás, hogy a bejelentők is lefordítassák a rosszindulatúnak feltételezett feliratot. És akkor talán
megnyugodtak volna.
2004-ben, azaz ebben az évben történt, hogy a fesztivál programjába két világhírű new yorki zsidó zenekart is meghívtunk. John Zornról és David Douglas
zenekarairól volt szó. Őket meghatotta, hogy egy romos zsinagógában léphetnek fel és alaposan átnézték az épület minden zugát, hátha találnak valamit. És
találtak. Évekkel később tudtuk csak meg mi is, mert az egyik fiatal kolléganőnket elcsábította feleségnek Chris Potter, szintén világhírű new yorki jazzmuzsikus
és hát ők ott összejárnak. Egyszer, amikor egy ilyen new yorki közegben elhangzott a Mediawave neve, az egyik egykori résztvevő elmesélte, hogy találtak
valami régi zsidó ereklyét egy falmélyedésben. Rögtön értesítették a new yorki zsidó múzeumot és azok rögvest futárt indítottak érte Magyarországra. De
közben valahogy kiszivárgott az ügy és valamilyen budapesti zsidó szervezet is rámozdult a dologra, versenyfutás indult, de a new yorkiak elébb értek és
elvitték. Mindezen kalandos történet a Mediawave Fesztivál alatt zajlott, amiről a győri zsidóság és mi sem tudtunk semmit. Felvetül bennem a kérdés, hogy
miért is a new yorkiaknak kellett megtalálni azt a valamit?
Hogy minket mennyire nem a zsidóellenesség jellemez, sokkal inkább a tolerancia, a másság tisztelete, lásd pl. a kisebbségi filmes kategóriánkat, és rendszeresen lépnek fel a programunkban zsidó előadók. Egyszerűen nem faji alapon válogatjuk a programot, hanem minőség alapján. Persze az további pikantériája
az ügynek, hogy a zsinagóga használat óta engem is zsidónak tartanak a városban, amire ráerősít furcsa fonott szakállam, ami sokkal inkább ősi germán,
teuton szokás volt egykor, mint a zsidók pajeszfonása. Az egyik elől van középen, a másik kétoldalt külön-külön. Az egyik egyféle fonott szakáll, dísz, a másik
a haj begöndörítése, nem fonása. Persze tudom, hogy az ilyen apróság tudása nem várható el az átlagemberektől. És érzem, hogy az emberek nagy részének
szemében a fonott szakáll gyanakvást kelt, ezért mondhatni hibát követtem el a viselésével, de van ennek egy másik olvasata is. Jó, szerencsés, ha van az
embernek egy bélyege, stigmája, mert fontos próbatétel tud az lenni számára. Kell tudni vele élni, az embertársak szemébe nézni. És abban is segít, hogy
mindig tudja az ember fia, hogy nem tökéletes. Különösen, ha nem a sors, a születés vagy egy baleset bélyegzi meg ezzel, hanem maga festi magára a
bélyeget!
És folytatva a sort, azt is megtapasztaltuk és a Richter terem párhuzamos használata mellett rájöttünk, hogy mennyire nem mindegy Győr városában, hogy
melyik helyszínre szervezünk koncertet. Azt a szomorú tényt kell kimondanom, hogy a látens antiszemitizmus miatt a nézettség feleződik a zsinagógában
való rendezés esetén. Legyen ez figyelmeztetés a leendő győri szervezők felé. Tehát összegzésként azt mondhatom, hogy győri zsidók és győri magyarok
meccs állása egyelőre 1:1.
Mi ebbe a meccsbe már nem szólunk bele. Ellenben azért az jó érzéssel tölt el, hogy civil munkálkodásunk és figyelemfelkeltésünk okán egy régi, patinás
épület meg lett mentve és majdnem jó felhasználás is kerekedett számára. Mert az logikus volt, hogy az egyetem zeneművészeti fakultásához csatolják, ami
részben biztosítja a kihasználtságot. Gyapayné Tünde, a zsinagóga gondnoka nagyon sokat tett ezért az állapot eléréséért és még minket is szeretett.
Hogy a rossz érzésről is szóljak. Azért, az rosszul esett az egész csapatnak, akik guanó eltakarítástól kezdve részt vettek a zsinagóga helyreállításában, az
épület „lelkének” visszahelyezésében, hogy ami után a profi felújítok, nagyon sok pénzért és jól megfizetve elvégezték az egyébként többnyire minőségi munkájukat és átadták az épületet a köznek és kitüntetéseket osztogattak, ott a mi nevünk még csak megemlítésre sem került. Pedig a beadott felújítási pályázat
jócskán a mi előzményünkre épült, még a polgármester is megemlítette ezt életrajzában, mert hát lássuk be, a korábbi legpozitívabb használat – bútorraktár
- sem festett volna olyan jó képet Győr városáról a pályázatban.
Hartyándi Jenő
Főszervező

64

Legjobb rövidfilm
Andrea Arnold (Nagy-Britannia): Darázs

Jameson Rövidfilm Díj
a legjobb magyar rövidfilmnek
2004. április 23 - május 1.

Pálfi Szabolcs (Magyarország): A busz

Fesztivál Centrum: GYŐR, Régiós helyszínek:
Magyarország - BUDAPEST • CSORNA • KAPUVÁR • KOMÁROM •
KAJÁRPÉC • TÁP, Szerbia-Montenegro – SZABADKA, Szlovákia DUNASZERDAHELY • RÉVKOMÁROM • LÉVA • NYITRA, Csehország - ZLIN • HOLESOV, Lengyelország - MYSLOWICE
HELYSZÍNEK: Rómer ház (központ), Richter terem (volt Rába mozi),
Művészetek szentélye (volt zsinagóga), Xántus Múzeum, Baross utca, Széchenyi tér, komáromi Monostori erőd

Filmprogram
57 országból 1263 nevezés érkezett, ebből 77 főprogram (verseny), 9 ifjúsági
verseny, 15 nemzeti verseny, 71 kategória- és bemutatóprogram (információs). Nevezési kategóriák: általános, kisebbségi, porlepte dobozok, ifjúsági,
„Spirit”

Nemzetközi zsűri:

A szervezésben résztvevő főbb munkatársak
Kuratóriumelnök: Durst György • Főszervező: Hartyándi Jenő • Általános menedzsment: Bári Ildikó, Csete Orsolya • Filmmenedzsment: Kádár Sándor,
Vajda Violetta, Szabó Csaba, Hozó Jenő, Durst György • Film előzsűri: Bakonyi Vera, Csáki László, Durst György, Hartyándi Jenő, Perger Gyula, Reményi Attila, Silló Sándor, Varga Balázs • Zenei menedzsment: Nagy Ildikó,
Pusker Péter, Hartyándi Jenő • Fotómenedzsment: Eifert János, Oláh Attila •
Nemzetközi kapcsolatok: Bede-Fazekas Zsolt, Gőcze György, Csillik Dilara,
Eming Kubasi • Dokumentátorok: Székely Adél, Kormos Gyula, Nagy Péter
Arculat, kiadványok: Deák Tamás „Döki”, Nagy Péter • Egyéb: Frey Ary, Pollák
Mariann, Józsa Bernadett, Káldy Árpád, Tóth Péter

●
●
●
●
●
●
●
●

Marat MAGAMBETOV – filmrendező (RUS)
Barbara Lorey de LACHARRIÉRE – filmkritikus (FRA)
Tuncel KURTIZ – színész (TUR)
Marco LOMBARDI – filmkritikus (ITA)
Sayoko KINOSHITA – animációs rendező, filmfesztivál igazgató (JPN)
KŐRÖSI Zoltán – író, rádiós szerkesztő (HUN)
LOVAS Ildikó – író, szerkesztő (YUG)
Vivi DRAGAN VASILE – operatőr (ROM)

MEDIAWAVE 2004 DÍJLISTA
Fődíj
Peter Kerekes (Szlovákia): 66 szezon

A zsűri különdíja a legjobb dokumentumfilmnek
José Padilha (Brazília): A 174-es busz

KONCERT, SZÍNHÁZ, PERFORMANCE

A Magyar Mozgókép Közalapítvány különdíja
Káldy László (Magyarország): Rózsi-Rózsi mi bajod?

Legjobb kísérleti film
Marja Mikkonen (Finnország): 99 év az életemből

Legjobb animációs film
Serge Avedikian (Franciaország): Életvonal

John Zorn Electric Masada (USA), Misha Mengelberg & Han Bennink (HOL),
ICP Orchestra (HOL), Sean Bergin’s Mob (HOL), Available Jelly (HOL), Greg
Wall’s Later Prophets (USA), Gunda Gottschalk & Sigrid Tamghe (GER/BEL),
Cracked Air (AUS), Stemboat Swirzerland (SWI), Nemzetközi Improvizatív
Zenei Műhely – vezető: William Parker (USA), Leena Conquest & William Parker Quartet (USA), Dave Douglas Quintet (USA), Erik Truffaz Ladyland Quartet (FRA/SWI), Arve Henriksen (NOR), Gadó Gábor & Alban Darche & Seb
Boisseau (FRA), Gilbert Paeffgen Trio (SWI/GER/BEL), Andrei Kondakov
(RUS), Eldad Tarmu Jazz Ensemble (USA/IZR/TUR), Matthew Mitchell Trio
(NZL/HUN), Dresch Mihály, Grencsó Bio Kultúra, Dél-Alföldi Szaxofon Együttes, David Yengibarijan (ARM/HUN), Ágoston Trió, Regős Quintet, Úzgin Űver,
Nigun, Tóth Viktor Quartet, Imperial Crowns (USA), Bobos & The Frozen
Dozen (SLK), Musafir (IND), Üsztürű (ROM), Baskír autentikus népzene
(RUS), Fanfara Complexa, Sarikamis (KURD/TUR), Matokabinde, Nemzetközi Ethno zenei Műhely – vezető: Montanaro (FRA), Dikanda, La PVC Salsa
Band (Puerto Rico), Paniks (SCG), Trottel, Fantasmagoria (FRA/GBR), Patti
Smith Project, Kenderesi gabi Trió, Pozvakowski, Wessely Ágnes & Senga
Lenga, Maia Morgenstern (ROM), Tuncer Kurtiz Theatre (TUR), Batarita,
Szőke András, Kajárpéci Otelló, Boka és cirkusza, továbbá kiállítások és beszélgetések, konferenciák, nemzetközi diaporáma fesztivál.
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PÁRHUZAMOS KULTÚRÁÉRT DÍJ 2004
GRENCSÓ István

– jazzmuzsikus (HUN) /1956A teljesen egyedi életutat járó Grencsó Pisti a Mediawave alapembere, zenei meghatározó személyisége.
Nagyon sok, speciális, elsősorban nagyzenekari kísérletét a fesztivál keretében indította el, valósította
meg. Gyakorlatilag a 25 év minden alkalmával fellépet, sosem ismételve önmagát.

KÁSA Béla – fotográfus (HUN)
Béla, talán az egyik legerősebb fotográfus, aki az etnikus témákat képes elemelni a földtől és jelentékeny
esztétikai tartalma adni hozzá. Sokszor volt kiállítása a fesztivál keretében és a 2003-as dzsungáriai turnénkra is eljött velünk.

Maia MORGENSTERN – színésznő (ROM)
A bukaresti és a nemzetközi színházi és filmes élet jeles színésze. Sok magyar filmben is főszerepet játszott. Rendkívül szuggesztív egyéniség és nem térítette el művészi irányától A passio Máriája hozta világsiker. Pályafutásának nem lényegi eleme. A kilencvenes évek közepén már járt nálunk és gyorsan
Mediawave fontos és hangsúlyos értékelemei közé emelkedett.

William PARKER – jazzmuzsikus (USA)
A ma élő amerikai fekete bőgősök egyik legjelentősebbike. A kreatív jazz irányadó, hangsúlyos alakja.
Három éven át nemzetközi improvizatív zenei műhelyt vezetett a fesztiválunkon. Nem kis mértékben
letette kézjegyét a magyar improvizatív zene finom lendületbe hozása területén.

SÁRA Sándor

– operatőr, filmrendező (HUN)
Az egyik legnagyobb magyar film és dokumentumfilm rendező, operatőr, aki munkásságával fontos új
irányokat nyitott meg a magyar filmművészet területén. A Duna Televízió első elnökeként is rendkívül
fontos szerepet töltött be a határon túli magyarság öntudatának erősítésében és egy határon túli magyar
televíziós és filmes generáció felnevelésében. A mából nézvést ezen munkássága még jobban felerősödik.

SZABÓ György

– szervező (HUN)
A budapesti Trafó Kortárs Művészeti Központ vezetője a kezdetektől. Elsősorban a kortárs tánc területén
tette le a névjegyét, mind hazai mind nemzetközi szinten. A rendszerváltás utáni időkben sok együttműködés volt köztünk.

VÁRAI László

– muzsikus, tanár (HUN)
A Győri Ütőegyüttes megalapítója és hosszú ideig vezetője. Gyűjtő, szerző és muzsikusi tevékenységével
felsorakozik a nagy győri elődök – Timaffy László, Barsi Ernő – nyomába.

BARÁTOK & SZIMPATIZÁNSOK VÉLEMÉNYEI
A 25 éves évforduló kapcsán sokaktól kaptunk emlékeket, véleményeket, javaslatokat,
azokból közlünk itt részleteket. A teljes szövegek a weboldalon találhatók meg.
Sayoko Kinoshita – a Hiroshima Animációs Filmfesztivál
igazgatója
MEDIAWAVE – egy különleges fesztivál, ahol mindenfajta, ember
alkotta művészet lüktető szövevénnyé alakul a résztvevő művészek
szívdobbanására.
Zene, tánc, kézműves termékek kerámia, kerti növények, ruhák,
bőrműves dolgok és ízletes ételek . . . visznek színt az ide látogatók
életébe. És ott a festészet, vizuális művészet és az animáció!
A nagy, szabad teret betölti a művészetkedvelők nevetése. A gyönyörű folyóparton, a zöldellő természet fehér, rózsaszín, lila és
sárga virágai közt élvezhetjük a napsütést vagy elnyúlhatunk egy
fa árnyékában. Kávé, bor, sör, pálinka, sült krumpli és finom ételek
mellett jól esik egy kis beszélgetés.
A MEDIAWAVE nem más, mint kicsiben egy békés világ képe.
Szimbolikus, hogy ugyanakkor a fesztivál helyszíne egy háborús
maradvány, egy bevehetetlen erőd.
A MEDIAWAVE fontos kiáltvány a béke mellett. Nagyon szeretem
ezt a fesztivált, a barátságos emberek és a művészetek egyvelegét,
és nagyon örülök, hogy újra és újra visszatérhetek.
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Vajda Violetta – a kétmillió forintos magyar bankjegy
Sayokoval 2003 januárjában találkoztam először, egy havazós magyar és egy
forró thaiföldi napon, amikor is a bangkoki szálloda teraszán egy languszta és
egy kagylófogás közt megragasztotta a körmömet japán technokol rapiddal.
Jenővel egy animációs fesztiválon vettünk részt a távol keleti nagyvárosban, itt
ismertük meg az aprócska, de hatalmas szívű, mindig jókedvű japán nénit, aki,
mint kiderült, a világ egyik legnagyobb animációs filmfesztiváljának igazgatója
Hirosimában és maga is animációs filmkészítő. Nem ismerek túl sok japán embert, azokat is csak látásból, de ha ismernék is, akkor is Sayoko lenne a kedvenc
japánom. Elvarázsolt, különös kis sámánszerű asszony lilás beütésű göndör hajzuhataggal, aki lelkesen tapsol és bólogat egy hosszúra nyúló thai művházas
előadás alatt, miközben egy szót se ért az egészből, pálinkát (sokat) iszik sörrel
és borral Győrben, de meg se kottyan neki, Tokióban pedig forró vizet reggelizik
tisztán; imádja a magyar népzenét és néptáncot, lelkes rajongója a Mediawavenek; kisvakondos kertésznadrágjaiban inkább nagyra nőtt kisgyerek, mint a
Nemzetközi Animációs Szövetség Elnöke és 70 éves tiszteletbeli japán nagymamája gyermekeimnek; és akinek saját bevallása szerint három gyermeke van:
hűséges asszisztense, Makiko, Basak, a török Festival on Wheels igazgatója,
akivel a Mediawave-en ismerkedtek meg egy közös zsűrizés alkalmával, és hát
én, a szakadtkörmű mediawaves.
Több kötetes képregény-naplójából - amiből idén kettőt, egy évtizeddel ez előttről, magával hozott, hogy megmutassa nekem - kiderült, milyen hatással volt
Basakra a pálinka, hogy néztem ki várandósan, ahogy babakocsiban tologattuk
Kajárpéc főutcáján nagyobbik lányunkat, Sárikát, és hogyan fortyogott az üstben
a pincesoron a paprikás krumpli. És ahogy lapozott, megelevenedett a Mediawave 2003 és nemtudomhány: filmesek, jazzesek, népzenészek, vendégek, barátok ezer alakja.
Sayoko háromszor járt a Mediawave-en, és a második alkalommal történt jeneset is biztosan valahol Hiroshimában vagy Tokióban pihen egy fiók mélyén szuperhősös képregény formában.
Emlékszem, hogy úgy tíz évvel ezelőtt, a Mediawave közepe táján, egy extra-bulihangulatos, kurdzurnás zsinagógás este, Sayoko izgatottan rakosgatta ideoda a cókmókját. Másnap kiderült, miért.
A táska ugyanis tele volt pénzzel. Az úgy történt, hogy Sayoko bement a bankba, hogy beváltson egy kis japán jent, amiből szuveníreket vihet majd haza barátainak: matyóhímzéses kötényt a gésáknak és bugylibicskát a szamurájoknak. Gyanútlanul vette magához a pénzkötegeket, amit nem is a pénztárnál,
hanem egy külön helyiségben számoltak le neki. Bement a Baross úton az első ajándékboltba, aztán vett valamit egy trafikban, majd egy élelmiszerboltban
bort, pálinkát, bonbont, ropit, erőspistát, tibicsokit és alig apadt a pénzkupac. Itt már feltűnt neki, hogy vagy ennyire olcsó ez az ország, hogy 100 dollárnak
megfelelő jenből ennyi mindenre futja, vagy itt valami nagy gikszer van. Este azért a zsinagógaudvaron még tett egy utolsó kísérletet a büfében, de aztán
rájött, hogy itt az egész Kusturica-koncertközönség lerészegedhetne a táskájában dudorodó összegből. Este aztán a hotelszobában Basakkal osztottak-szoroztak, dollárt váltottak jenre, jent forintra míg végül rájöttek, hogy két nullával több a pénz, mint kellene: húszezer forint helyett kétmilliót adott a bankoslány.
Szegény Sayoko egész éjjel nem aludt, alig várta a reggelt, a mediawave-iroda és a banknyitás idejét. Adél, akit szerencsére a friss szerelem már kora reggel
az irodába szólított, és aki ugyan alig értett valamit a japánangollal elmesélt pénzváltós sztoriból, követte az izgatott kertésznadrágos nénit a bankba. Sayoko
felismerte a pénzváltós hölgyet, megmutatta a halom pénzt, rámutatott a jen árfolyamra, a lány elsápadt, bevezette az akkor még milliomos vendégét a különterembe. Mit volt mit tenni, hívni kellett az igazgatót. Az igazgató forrt a dühtől, kirúgással fenyegette a bankoslányt, Sayoko pedig Adél segítségével három
nyelven könyörgött, hogy hagyják meg a szegény dolgozó életét, hiszen nyilván azért történt ez a kis tévedés, mert valószínűleg nem mindennapos Győrben
a japán jen váltása, és ez okozhatta a pillanatnyi zűrzavart. Becsületesen visszaadta mind az egymillió-kilencszáznyolcvanezer forintot. Lehet, hogy az előző
napi költekezés után még ki is kellett pótolnia.
Arigato, Sayoko! Örök hála, hogy megmentetted a Mediawave becsületét.

Földi Lehel - köszönet az áradásért
Hartyándi Jenő a Mediawave alapításával, és éltetésével többet tett a nemzetközi kapcsolatainkért, kultúránk gazdagodásért, mint bárki. Az ő munkásságának
köszönhetően számos különböző ország népei jöhettek, jönnek össze a mai napig. Ezek a találkozások sosem valósultak volna meg, a folyamatok, amiket elindított sosem indultak volna el.
Személyesen köszönöm neki, hogy
engem is bevont néha a feladatokba, s így részese lehettem az
utazásoknak, élményeknek. Sokfelé
jártam a világban, de soha, sehol
nem köszönt vissza még így senkiből a békesség, a nyugalom, mint
ahogy belőle árad.
Földi Lehel népzenész, a Somos
zenekar és más formációk tagja.
Tagja volt a MEDIAWAVE 2004 évi
Dzsungária - Észak-Nyugat-Kína,
az ujgurok földje - turnéjának.
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KRITIKÁK & BESZÁMOLÓK
A f e s z t i v á l a l a p a d a t a i – z s ű ri , d í j l i s t a , k i a d v á n y o k – u t á n i d é z ü n k a m e g j e l e n t k ri t i k á k b ó l . Te rj e d e l m i o k o k b ó l e z e k k i v o n a t o k , a t e l j e s í rá s o k m e g t a l á l h a t ó k a we b o l d a l u n k 2 5 é v e t ö s s z e f o g l a l ó o l d a l á n .
Kisalföld
Laczó Balázs: Újabb
2004.05.04. /részlet/

panasz a Mediawave ellen

Mérhetnek-e szeszes italt egy használaton kívül álló zsinagóga udvarán?
A győri zsidó hitközség elnöke telefonon tette szóvá, hogy hétvégén lezárult Mediawave ideje alatt nem adták meg a kellő tiszteletet a szakrális
épületnek. Három éve érik támadások a Mediawave szervezőit…
Kisalföld
Somodi Géza főszerkesztő-helyettes: Más
2004.05.04.

hullámon

Túlérzékenység – tapintatból e szóval szoktuk elintézni azt, ha a véleménynyilvánítónak ugyan nincs igaza, de valamilyen okból mégis együtt érzünk
vele. Ha nem akarunk vitázni, nehogy megbántódjék. Pedig legtöbbször nem túlérzékenységről, hanem a bölcsesség
hiányáról van szó. Mint érzésem szerint a volt zsinagóga és a Mediawave körüli ügyben is. Panasszal fordult ugyanis a
helyi izraelita hitközség egy tagja (mint kiderült magánemberként) a városházához, mert a Fényírók Fesztiválján italt
mérte a zenei programoknak helyet adó volt zsinagóga udvarán. A Kisalföld tegnap írt a témáról, s a cikk sem szúrta kevésbé a panaszos szemét – ez derült ki szerkesztőségünkben tett látogatásakor.
Nem értem a felháborodást, több okból. Leginkább azért, mert a Mediawave éppen annak a befogadó gondolkodásnak,
szabad szellemnek a terepe, tolmácsolója és hirdetője, amellyel nem fér össze semmilyen diszkrimináció, rasszizmus. Az
antiszemitizmus vádja pedig kifejezetten mosolyogtató ott, ahol a fellépő művészek között természetes módon vannak
zsidó származásúak – akik mellesleg művészetükkel hangsúlyozzák identitásukat. Érdemes hát átgondolni: e szellem elüldözése kinek árt, s kinek segít.
Aztán a volt zsinagógában megrendezett koncertek éppen hogy közelebb vihetik a közönséget a zsidóság megélt tragédiájának átérzéséhez is. Hiszen amint a zene hallgatása közben a néző feltekint a festett falakra, a galériák díszes boltíveire
s a boltívek rajzolta árnyékokra, nehezen kerülheti el a gondolatot: mi történt itt egykor, kiknek is adott helyet ez az épület,
s mi lett az ő sorsuk. Legfelemelőbb élményeim közé tartozik például, amikor a fekete szaxofonos, David Murray zenélt a
meglehetősen vegyes nációjú közönségnek itt, Magyarországon, az egykori zsinagóga színpadán, egy tibeti zászló alatt. S
emlékezetes marad az is, amint néhány éve az egyiptomi népi együttes tagjai vonakodva, szinte
csak parancsszóra voltak hajlandóak belépni a hajdani zsidó templomba. Aztán
jó volt látni, miként oldódtak fel az arab fellépők, s arattak fergeteges sikert. Nem
hiszem, hogy az ilyen és a többi hasonló eset ne segítené az „ügyet”, amit most
némelyek csorbulni látnak.
Mindehhez bizony hozzátartozik, hogy az udvaron büfé működik, ahol egy asztalnál ülhet (s urambocsá, sört ihat) magyar, amerikai, provance-i, jakut, román,
meg mindenféle más nációjú, különböző bőrszínű és vallású ember. Jókedvűen,
nyitottan a másik gondolataira, tisztelve annak érzéseit, s magát a helyszínt is. Aki
nem hiszi, üljön egyszer közéjük!
Népszabadság online

A Mediawave várja az uniós csatlakozást
2003.12.04. /részlet/
Mi visszük be az országot az Európai Unióba - hangzott el a Mediawave szokásos,
karácsony előtti sajtótájékoztatóján, ahol közölték: a jövő május elsején záruló következő Fényírók Fesztiválján meg kívánják ünnepelni az uniós csatlakozást, amelytől a
győri szervezők a fesztivál által képviselt szellemiség elterjedését várják. A rendszerváltás után Kelet-Európa kulturális kapcsolatai szétszakadtak, egymásról alig-alig tudó szigetek alakultak ki - mondta Hartyándi Jenő, a Mediawave fesztivál
főszervezője. Közlése szerint a győri központú rendezvény nemcsak az európai kulturális folyamból kimaradó országok filmművészetét igyekszik beemelni a
köztudatba, például a grúz, azeri vagy örmény filmesek, zenészek bemutatásával, hanem arra is törekszik, hogy kialakuljon egy új, civil kulturális hálózat….
Mint Hartyándi megjegyezte, az ország jelenleg "nem EU-kompatibilis": a kontinens zeneművészetének élvonalába tartozó egyéniségek, zenekarok közül számosat a hazai közönség alig vagy egyáltalán nem ismer, s ez fölöttébb rizikóssá teszi a nem ritkán húszezer dolláros költségvetésű koncertek megrendezését.
Mi mindig régióban gondolkodtunk - tette hozzá Durst György producer, a Mediawave Alapítvány elnöke -, és egy olyan progresszív szellemiséget képviseltünk,
amely reményeink szerint az uniós csatlakozás nyomán Magyarországon is felerősödik. Épp ezért jövő tavaszi Fényírók Fesztiválja különös figyelmet kíván
szentelni a rendszerváltástól máig tartó folyamatnak, amelyet Durst "pre-európai" időszaknak nevezett…
Origo
81 film és 80 zenekar a Mediawave-en
2004.04.27. /részlet/
"Amikor az első igazán forró napsütésben a lányok felesleges ruháikat levetve arcukat a fény felé fordítják; amikor az ember úgy érzi, el kéne heveredni a friss
fűben a virágba borult barackfa alatt és hallgatni a méhek dongását, madarak csicsergését; amikor míves jazz- és etnozenék lengik körül a győri Művészetek
Szentélyét; amikor Kajárpécen csapra verik a boros és pálinkás hordókat; amikor aki úgy érzi, hogy ott kell lenni és együtt kell lenni - na az a Fényírók
Fesztiválja, a Mediawave, a Majális!"
Magyarország legnagyobb nemzetközi filmfesztiválja nem csak a filmekről szól: jazz-, kortárs- és ethnozenei produkciók, színházak, kiállítások egyaránt megtalálhatóak…
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Élet ÉS Irodalom
Végső Zoltán: Zenébe
2004. május /részlet/

zárt szellem

A Mediawave-nek mindig van valamilyen szlogenje, tematikája, ami körül több-kevesebb kötéssel a filmes és
zenei programok csoportosulnak. Az idei fesztivál a „spirit” jegyében telt. …mert a jó dzsessznek sem a spiritusz,
sem pedig az alkohol nem árt annyira, mint azok hiánya…
Bátran kijelenthetjük, hogy ma a Mediawave kelet-Európa egyik legismertebb függetlenfilmes és Magyarország
legnagyobb jazzfesztiválja., mind a kínálatot, mind a színvonalat tekintve. Sajátságos, de amikor megvalósul,
teljesen kézenfekvő az az idea, ami a filmes vonalat a zenével köti össze, hiszen a győri szervezők értelmezésében a fősodortól igencsak távol elhelyezkedő műfajok is élvezhetnek létjogosultságot, sőt, a kultúra kontinuitását tekintve szinte csak azok. A végéről kezdve rögtön John Zorn nevét kell említeni, akinek (és az összes
fellépőnek is) a munkásságát itt az ÉS-ben számtalan alkalommal méltattuk már. Zorn és a részben újra alakított
Masada (most Electric Masada) nevű formációjának győri koncertje lényegében az amerikai elnök látogatásával
volna összevethető: a mai dzsesszben nem létezik nála nagyobb formátumú muzsikus, életpályája keresztülkasul hálózza a kísérletező kortárs zenétől kezdve a radikális avantgárd dzsesszen keresztül a hagyományos
standardok és alkalmazott muzsikák világáig azt a scénát, amelynek tagjai úgy gondolják, hogy még mindig
lehet valami újat nyújtani, illetve csak most lehet igazán – John Zorn a modern dzsessz alfája és omegája. És
ez az új természetesen átitatható a hagyományokkal, mert Zorn is ebből építette fel magát. A zsidó zene Bartók
Bélájaként a Masadával olyasmit teremtett, ami jócskán tágított egy szűknek hitt körön, de amit szigorú elvek
mentén mindig magába ágyaz a szakrális áhítat. A koncert helyszínéül szolgáló elhagyott zsinagóga belső tere
ennek megfelelően csak fokozta azt az érzést, hogy a Masada Zorn vezetésével a modernista eszmék oltárán
áldoz és a szent liturgiának az összes jelenlévő a grabancánál ragadta meg a hallgatóságot és rángatta ki
abból a tárgyiasult jelenből, amiben nap mint nap kénytelenek vagyunk dagonyázni. Ők, ott nyolcan a színpadon, egyenként is kiemelkedő világsztárok, hangszereiknek, hangkeltő eszközeiknek legavatottabb játékosai…
A közönség visított, és világossá vált, hogy egy rendkívüli mester kezében minden gyümölccsé nemesedhet.
A másik nagy spirituális reveláció a Leena Conquest énekesnővel kiegészült William Parker Quartett szereplése
volt. Parkert kritikusai minden idők egyik legbriliánsabb free dzsessz bőgősének tartják, elegendő, ha csak
annyit mondunk, hogy Cecil Taylor, Albert Ayler és George Coleman nevei fémjelzik azt a kört, ahová őt is sorolhatjuk. És meg kell mondani, a fesztivál harmadik napján látott-hallott produkciója alapján méltó az efféle
dicshimnuszokra… Kedvencem a Song of Hope volt,ahogyan mételyező orgánumán szuggerálta belénk Leena
Conquest: van remény – és húzták még vagy húsz percig. A dobos Hamid Drake járt már a fesztiválon David
Murrayvel, a Rómer házban saját kvartettjével, de most, ezzel a csapattal mutatta legjobb formáját, az elragadtatott zsenit, aki mint egy polip csápolt a dobok felett, olyan sűrű ütemeket verve, hogy szinte egy hanggá
változik a szólója- Eolesen és Barron mellet Drake tudott megdöbbenteni képességeivel, azt hiszem, a Mediawave elhozta a világ négy legjobb dobosát; mert Han Bennink a negyedik. A hollandokról már megállapítottuk
néhányszor, hogy dzsesszzenéjük teljesen különálló egyedfejlődés során jutott idáig. Bennink Mellet Misha
Mengelberg volt, aki mintegy kulturális ikonként elénk tárta, hogyan fordítható ki bármi, ami zene. Mengelberg
a mai Thelonious Monk, zongoráján kevés hangot játszik, de azok annál több jelentéssel bírnak… Ezt a képet
erősített Mengelberg tíztagú ICP Orchestrája is, amelyben a teljes holland újhullámos zenészkollekció hibátlanul
felvonult…
Magyar Film.hu
Szigeti Ferenc: Mediawave
2004.04.30. /részlet/

– animációs blokk

Tegnap este a Mediawave össznépi örömzenéléssel már mintha az uniós csatlakozást ünnepelte volna. Csupa
szenzációs, a hazai közönség által a Mediawave-en megismert zenész ünnepelt a Zsinagógában, majd a koncertet követően, mindenki örömére az udvaron is. A kiváló vajdasági Paniksot, a tavalyi év sikerzenekarát, a
lengyel Dikandát a magyar származású szlovák népdalénekes, Écsi Gyöngyi és az Úzgin Üveres Majoros
Gyula egészítette ki, az egymásrahangolódást a francia Montnaro vezényelte. Később a színpadra léptek még
baskír és kurd zenészek is. Irány Európa, a sokszínű…
Filmtett (Erdély)
Gyenge Zsolt: Kamera
2004. május /részlet/

vagy hangszer?

Vesztettünk egy filmfesztivál, de nyertünk egy zenei? – sok veterán fesztiváljárónak ez volt az éjszakai vitatémája a zsinagóga udvarán. A zenei programok utóbbi időben lezajlott látványos fejlődése révén szinte minden
évben sikerült elhozni Győrbe a nemzetközi jazz-világ néhány kiemelkedően nagy sztárját. A filmes programok
háttérbe szorulását a számok is jelezhetnék, hiszen a tavalyi 200 film helyett idén csak 70-et mutattak be. Ám
ez valószínűleg inkább előnyére vált a fesztiválnak, hiszen sokkal színvonalasabb lett a mezőny, nem igazán
akadtak olyan alkotások, amelyek ne ütötték volna meg a mércét…
Index
Suze: Sámán a
2004.05.03. /részlet/

Rába partján

A 2004-es Mediawave - Fényírók Fesztiválja a tudósító számára a többéves rutinnak megfelelően zajlik: dél
körüli reggeli a folyópart zöld füvében heverészve, délután könnyed mozizás, este koncertek. Ez a győri program
tudatmódosító szer nélkül is komoly kábulatot eredményez már pár nap alatt, a résztvevőket arról lehet felismerni, hogy bódultan keringenek a Rómer ház - Zsinagóga - szállás aranyháromszögében, néha fotoszintetizálnak, és gyakran hunyorognak…
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Kisalföld
Laczó Balázs:

Parádés
programmal zárt a
Mediawave
2004.05.03. /részlet/
Az uniós csatlakozással szinte
egy időben zárult Győrött a nagy
sikerű Mediawave, amelyen sok
ezren fordultak meg egy hét alatt…
Sok száz külföldi – főként osztrák,
német, szerb – vendég fordult meg
egy hét alatt a fesztiválon, sőt, még
Los Angelesből is érkezett egy hölgy,
aki az interneten nézte ki magának a
programot. A rendezvénysorozat legnagyobb sikert arató záróakkordját
John Zorn együttese jelentett, de hatalmas ovációt váltott ki az előző napokban William parker. Migueu
Montanaro, a Dresch Quartet és persze
az „abszolút” sztár, Maia Morgenstern
produkciója is. Hartyándi Jenő,a fesztivál igazgatója szerint a Mediawave legizgalmasabb részét ezúttal a műhelyek
adták: ezek közül a legsikeresebb a Montanaro-féle volt. A közös koncerten baskír,
lengyel, szerb és kurd zenészek tüzelte a
közönséget. A hallgatóságot a csapat
végül „kimuzsikálta” a zsinagógából a
népes udvarra, ahol egy valódi „etnodiszkó”
alakult ki a mulatozó nép örömére…
Magyar Hírlap
Balogh Gyula: Balett

– Audi -

Mediawave
2004.05.22. /részlet/
Mitől város egy város? Attól, ami a nem ott lakóknak eszébe jut róla. Attól, amit az ott lakók szeretnek, amire
büszkék, amitől polgároknak érzik magukat. Győrről két évtizede biztosan a Rába művek vagy az ETO focicsapata jutott volna a legtöbbeknek eszébe. Meg a gyönyörű barokk műemlékek. Manapság az Audival együtt
modern csarnoka is győri ikon lett, ahogyan a Győri Balett, a Mediawave vagy a Rómer Ház.
A Mediawave "spiritje"
Impressziók a fesztiválról:
– A Sarikamis elnevezésű kurd duó pergő, egzotikus muzsikájára a zsinagóga kertjében az etnozenei workshop záró koncertje
rögtönzött szabadtéri táncházzá változott.
– Antal Nimród Kontroll című filmjének vetítését több ezren ülték és állták végig a Széchenyi téren.
– …nagy sikerrel zárult az improvizatív dzsessz műfajában sztárnak számító amerikai szaxofonos, John Zorn és csapatának
koncertje a zsinagógában, az együttes vezetője egyik kezével hangszerét bűvölte, másikkal mintha kiszámolós játékot játszott
volna szinte önkívületi állapotban, ujjával a zene ritmusára társaira mutogatva vezényelt.
– Az uniós csatlakozás éjszakáján jóval éjfél után a Puerto Ricó-i La PVC Salsa Band tagjai táncoltatták meg az unióhoz
frissiben csatlakozott közönséget.
Szubjektív pillanatképek a Mediawave-ről. E sorok írója először járt az immár tizennégy éves múltra visszatekintő Fényírók
Fesztiválján. Egyik régi ismerősöm törzsvendégnek számít a Mediawave rendezvényein. Az utóbbi években minden alkalommal
fogadkozik, hogy a következőt kihagyja. Aztán nem bírja ki, úgy alakítja a munkáját, hogy a fesztivál elejétől a végéig ismét
jelen legyen az eseményeken. Az idén, mikor meglátott, cinkosan összenéztünk. Na látod, hát erről beszéltem – ez volt kiolvasható a tekintetéből. És valóban, az eredetileg amatőrfilmes fórumként indult és mára nemzetközileg elismert összművészeti
fesztivállá vált sorozatnak megvan az egyedi, utánozhatatlan és éppen ezért vonzó hangulata...
Tóth Péter szociológus vezetésével tavalytól felmérés is készül a Mediawave résztvevőiről. A vizsgálat adatai szerint a seregszemle a független művészetet kedvelő fiatalok és a középgeneráció körében népszerű. A fesztivál látogatóinak átlagos
életkora: 25-26 év. A résztvevők 40 százaléka a fővárosból érkezik, az érdeklődők egyharmada győri, és sok a külföldi is. Az
idei adatok szerint a látogatók 53 százaléka felsőfokú intézményben, főként egyetemen tanul. A közönségről elmondható, hogy
a nézők átlagosan már legalább háromszor vettek részt korábbi Mediawave fesztiválon. A megjelentek átlagosan három-négy
napot töltenek a rendezvénysorozaton. A közönség egyharmada először vett részt a fesztiválon, a másik harmada már visszatérő, rendszeres látogató, egyötöde a fesztiválon végig jelen van. A fesztivál helyszínével egyharmaduk, a programokkal háromnegyedük elégedett. A legtöbben, a látogatók fele a koncertek miatt érkezett Győrbe.

A Rómer jó hely
A belvárosi Rómer Ház előtt a Mediawave idején délelőttönként főként külföldiekből álló csoportok lézengenek. Betérnek reggelizni az udvarba. A ház egyébként az idén először egész évben üzemel (nem lesz nyári szünet), és egyre több helybéli tartja
legkedvesebb helyének. A Rómer Ház korábban a Xantus János Múzeumhoz tartozott, Emir Kusturica avatta fel 2000. április
30-án, és nevezte el underground klubnak. A házat főként a Mediawave munkatársai üzemeltetik…
A pincében piciny, 34 főt befogadó artmozi működik, s az idei Mediwave fesztiválon egy újabb százfős teremmel bővült a mozi
a földszinten. Mindennap három vetítést tartanak. A házban artvideotéka, művészeti folyóiratolvasó és szakmai könyvtár is
működik…
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Presztizs
Pozsgai János: A

hullám tetején avagy a Mediawave prezs-

tizse
2004. ősz /részlet/
„Egy olyan furcsa, nem szokványos fesztivál az ezredfordulón, amely a filmművészet és a
zene területén új dolgokat hozott Magyarországra és a környező országokba. Szerepeltek itt
a kor legjelentősebb zenészei, filmesei, akik később világhírűek lettek. Szervezői sokat tettek
az anyaországon kívül élő magyarokért” – ezt olvasná a legszívesebben egy száz év múlva
megjelenő lexikonban a Mediawave-fesztivál címszó alatt Hartyándi Jenő fesztiváligazgató…
Története alatt a Mediawave is ért meg hullámvölgyeket és hullámhegyeket is. A szakértők
szerint a fesztivál most egy újabb pozitív periódusában van. Ez mindig függ a támogatásoktól,
a közönséggel és a szakmával való kapcsolattartástól is…
„Külön kell választani a szakmai közönséget, amely egy speciális témában jobban elmerül, és
az úgynevezett nagyközönséget, amit nagyon nehéz megfogni és kiszolgálni… A Mediawave
Európában egy elsővonalas fesztivál. Idehaza pedig néha egy nagyon avantgárd, érthetetlen
programként csapódik le a nagyközönség szemében. Első osztályú zenészek jönnek a fesztiválra
a dzsessz-, az ethno- vagy akár az alternatív zene területéről. Sajnos azonban nálunk őket nem
ismerik. Itt majd öt-tíz év múlva lesznek óriás sztárok. Elsőként mi hoztuk ide a Boban Markovic
Orkestrát, Lajkó Félixet, Iva Bittovát, Vera Bilát vagy akár Emír Kusturicát, valamint A passió című
film sztárját, Maia Mornesternt, aki nyolc évvel ezelőtt is járt nálunk, ma pedig ünnepelt világhíresség. Az ittnei szereplésük óta sokan megfizethetetlen sztárokká váltak. Azonban a közönségnél azt
is elértük, hogy nem a nevekre jön be. A baskír, kurd vagy a tibeti előadó ugyanúgy érdekli, mint az
ünnepelt híres művész…

MEDIAWAVE ANZIX

Január közepén elhunyt Magyar nemzeti Attila
kollégánk, 45 éves volt, öngyilkos lett, döbbe-

net és bénaság állt be a szervező csapatban. Attila a
kilencvenes évek közepétől egyre közelebb került hozzánk. Először mint tévé szerkesztőt ismertük meg a rólunk
készített anyagai kapcsán, majd az ezredfordulótól a csapat tagjává vált és fesztiválról készített hangulatvideókkal,
televíziós adásokkal segítette munkánkat. Ő fogalmazta meg legjobban Zerkula János és Big Lucky Carter alakuló
kapcsolatát, vagy a kajárpéci bulikat Big Lucky Carterrel, David Murray-val és a többiekkel. Isten nyugosztalja.

Rómer ház, Győr, egész évben folyamatosan működött
A Hrabal artmozi napi három filmmel, április végétől két terem (Rómer és Káldy terem) 3-3 filmmel és heti rendszerességű filmklubbal (Equus, Satori) működött. Március – Magyar Filmszemle válogatás, áprilisban a Mediawave
Fesztivál helyszíne, szeptember – Boomeráng Fesztivál bemutató.
Underground klub programjából: január – Tobias Delius & Mickiel Scheen Duo (HOL), Parno Graszt, Széki bál, játszik
az Igrivek & Kása Béla fotókiállítása, február – Vér és Arany, Chalaban, Építész klub – Skardelli György, Müszi Jazz Band, Big Daddy Wilson & Mississippi
Grave Diggers (USA/GER/HUN), Oláh Kálmám & Marco Tamburini Quartet (HUN/ITA)m Fonó zenekar, március – Ad Hoc Jazz Quartet (AUT), Bárka csütörtök
– Bérczes László beszélget Csányi László Bárka színházigazgatóval, Pozvakowski, Tigrics, Építész klub – Sólymos Sándor, Ian Siegal & Pribojszky Matyi
Duo (GBR/HUN), Lett underground zenekarok – Gas of Latvia, Pasaules Gaisma, Balou Pilni Pagalmi, április – Nik Baertsch Ronin (CH), Vár és Arany, május
– mediawave fesztivál koncertjei, építész klub – A „terror háza”, Hendrix emotion, Pusztai Antal és barátai, Fanfara Complexa, HunCH együttes (HUN/CH),
Pusztai Antal & Miguel Delaquin gitárduó, június – Drót 8. bemutatása, október – Kövér Patkány & Zapruder, Oroc Magyar Egyesület, Kaláka együttes &
Kányádi Sándor, Dudas & van Endert Duo (GER/USA), Urali népek, népcsoportok, múlt és jelen!, Építész klub – Őrségi építőtábor, Pozvakowski,
Nagura, november – 15 év tranzit, Avion koncert, Grencsó & Pozvakowski koncert, Fanfara Complexa, Penguin Sound
System, Vér és Arany, december – Ti! Magyarok feketeszemmel! – Todd G. Williams könyvbemutatója, Trottel, Magic Feet (skót zenekar), Makám, Bede
Quartet, Fanfara Complexa,
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Mediawave Karaván –
12 városra tervezett Mediawave turné
filmmel és zenével. A zenét a szabadkai Paniks zenekar szolgáltatta.
Egyelőre csak a következő helyszíneket tudtuk beazonosítani: Művészetek
háza Pincegaléria, Veszprém, február
19., Fehérvár, Barátság mozi, március 4., Mór, Lovarda, március 5., Művészetek háza, Szombathely.

Turul Kóla, év eleje
Sok beszéd és tervezgetés után kissé
már öregedő fiataljaink elkezdtek
gyakorlati lépéseket tenni a Turul
Kóla projekt ügyben. De sajnos csak
egy képeslap maradt fenn az egyébként
nagyszerű ötletből, amely a Szolnoki József „Szokó”, Csáki László és Szilágyi Kornél háromszögben fogalmazódott meg és veszett is el. Az ötlet Szokóé, a design Csáki Lacié. Pedig felajánlottuk
nekik, hogy a Mediawave keretében segítjük az új portéka és üdítő bevezetését,

Mediawave szakmaiság, 2004. március 1.
Hartyándi Jenőt beválasztották az MMKLA Filmterjesztési Szakkollégiumába. A megbízatás két évre szólt.
Post Festum – Mediawave Fotókiállítás a Bukarest Magyar Házban, 2004. március 9.
A kiállítás a Mediawave Fesztiválon és Táborokban járt bukaresti fotósok anyagiból állt össze: Ana, Alex, Bogdana, Cristina, Daniel, Mirela, Neil, Radu,
Sebastian, Victor

Chip DVD melléklet - Számítástechnikai és Kommunikációs Folyóirat MEDIAWAVE DVD melléklettel
jelent meg, 2004. március

Mediawave bemutatók Salzburgban a Magyar Hét keretében, 2004.
július 8-22.
Mediawave rövidfilmválogatás, Szakcsi Lakatos béla & Gipsy Jazz Band, Quartet B (Borbély Mihály együttese),
Móser Zolltán fotógráfiái, stb.

MEDIAWAVE Nyári Tábor, Ravazd, 2004. augusztus 6-14.
Színházi, fotós, filmes és médiakritika műhelyek. Elkészült filmek: Zomborácz Virág: Az isten háta mögött,
Szeift Ákos & Domján János & Sára Mátyás: Finom méz, Székely Adél: Táborintro, Székely Adél: Szabadkai
Paniks

Kajárpéci Happy Cameleons Lager, Kajárpéc, 2004. augusztus 9-14.
Bakonyalji vigasságok Térségi Művészeti Táborok és
Fesztiválok
Écs-Lázi-Kajárpéc-Ravazd, 2004, augusztus 11-14.
Kajárpéci Vízirevű: Az ember tragédia, Fanfara Complexa,
Wessely Ágnes & Sengana Lenga, David Yengibarian, Paniks, Műhely együttes, Circus Minimus – Boka Gábor, bakonyaji főzőverseny, Őrhegyi lakodalmas, Potta gáza és zenekara, Mistery Gang, Traband (CZE), hegykapu
avatás, Miguéu Montanaro (FRA), Deti Picasso (ARM/RUS)

Győri karaván a selyemúton, Peking – Ürümqi - Turfán, 2004. augusztus 19-25.
Kínai és Dzsungáriai turnénkra most a Fanfara Complexa és a Mentés Másként zenekart vittük magunkkal. A meglehetősen izgalmas turnéról Silló Sanyi két filmet is készített. A csapat többsége még nem járt Dzsungáriában és nem ismerték a belső-ázsiai viszonyokat és forrófejű magyarként többször összeütközésbe kerültek az ujgurokat igencsak
erősen őrző kínai hatóságokkal. És nem vették komolyan kéréseiket. emiatt a turfáni fesztiválon, sok ezer ember előtt 8,
azaz nyolc percet tudtak játszani, mert a szervezők lekeverték őket. Majd egy újabb balhé hatására, szó szerint kidobtak
bennünket a vendégek köréből. Csomagjainkat már csak a recepción találtuk meg, mindent összekevertek bennük. Ezen
kiragadott negatívumok ellenére csodálatos hetet töltöttünk ujgur és kínai kapcsolataink családjainál a turfáni sivatagban
és Pekingben is, csak a hivatalos rész volt viszontagságos.
Gülch Csaba írása: „Dzsungáriába, a turfáni szüretre kapott meghívást augusztus végére egy mediawave-es csapat. A győri
fényírók a hivatalos programon kívül rokonlátogatóba is mentek a kínai tartományba, hiszen az ott élő ujgurok testvérnek
tartják a magyarokat. Mediawave-karaván hat évvel ezelőtt járt először Északnyugat-Kínában. A magyar kultúrát akkor
dzsessz- és népzenészek, táncosok, fotósok, filmesek és a Lopótök Színtársulat tagjai képviselték…

Győr Európai Kulturális Főváros koncepció kialakítása, Zichy palota, 2004. november 17.
Itt egy erős csapat és koncepció állt össze, majd dolgozott rajta hosszasan. Aztán a hivatalosságok kivették kezünkből, mármint
a civilek félre lettek állítva, az ügyet és nem hívtak meg bennünket a folytatásra. A koncepció nem nyert és egy időre ismét szétverte a civil összefogást¸ami ritkán tud összeállni. Itt volt egy esély, kár érte!
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2005. év
Mint ahogy sejtettük, a Művészetek szentélye (volt zsinagóga) felújítás miatti elvesztése meglehetősen erősen kihatott a fesztivál következő években való működésére
és sikerére. Azt is sejtettük, hogy ez egy negatív irányú folyamatot indít be. A 2005 évi kritikákból is ez olvasható ki. Olyant nem találtunk, akinek tetszett vagy előnyösnek
gondolta volna. Sokkal inkább a sajnálkozás hangján szólottak, és a Xántus udvar hangulattalan, rideg jellegéről, rossz akusztikájáról szólnak a beszámolók.
Valószínű a Tisztelt olvasó úgy gondolja, hogy ha egy helyszín kiesik, akkor választunk egy másikat és minden megy tovább a maga rendjén. Ez azonban nem így van,
többféle szempontból sem. Nem szabad elfeledni, hogy legalább három év kellett ahhoz, hogy bevezessük, elfogadtassuk a közönséggel a zsinagógát és az ezt követő
öt év lett – nem kis részt az épület és udvara adta különleges hangulatnak – a fesztivál egyik hullámhegye. E folyamat akadt el ebben az évben. Az új hely kiválasztása
sem volt oly egyszerű, mert Győr egyetlen, nemzetközi szinten mérhető koncerthelye aktuálisan, a Rába moziból Richter teremé lett Győri Filharmonia központ volt. Ők
pedig ritkásan koncertezésre, általában a délutáni és esti órákban próbákra használták/használják azt ma is. Mert a muzsikusok szerény fizetésüket tanítással tudják kiegészíteni, ami csak délelőtt és délután lehetséges. Ellenben Győr városa rendkívül drágán tart fent egy „próbatermet”. Tehát kibéreltük volna mi a nemzetközi koncertjeinkre a helyet, csak nem tudtuk, mert egy-egy napra még csak-csak helyt adtak volna nekünk, de egy fesztiválnyi 8-9 napra még kompromisszumossan sem tudtak.
Valójában egy helyi kényelmi szempont és egy nemzetközi fesztivál érdeke állt egymással szemben, és ebben mi hátrányt élveztünk. A következő években nagy nehezen
sikerült ezt érvényesítenünk, de ekkor – elsőre - még nem ment. Maradt az a megoldás, hogy a sok rossz verzió közül megpróbáltuk a kevésbé rossznak tűnőt választani,
Perger Gyula múzeumigazgató révén, egy barátinak tekinthető megyei helyen, azaz kívül a városi befolyási körön, a Xántus udvarban. Sajnos nem igazán vált be. Egy
előnye volt csak, hogy egy kis körön – a Széchenyi téren körül - tudtuk tartani a fesztivál helyszíneit a következő években: Rómer ház, Lloyd mozi, Levéltár pincéje,
Xántus múzeum. Ezért a Széchenyi tér, mint mindezt összefogó központi térség fele kellett orientálódnunk a fesztivál nagyközönségnek szánt programjaival. Míg végül
annak felújításával onnan is kiszorultunk és egyre lehetetlenebb, sőt megalázónak nevezhető helyzetekbe kényszerültünk, ami végül a város elhagyásához vezetett.
Hartyándi Jenő, Főszervező

2005. április 22 - május 1.
Fesztivál Centrum: GYŐR, Régiós helyszínek: Magyarország - BUDAPEST
• CSORNA • KAPUVÁR • KOMÁROM • PÁPA • SOPRON • VESZPRÉM,
Ausztria – BÉCS, Szlovákia - DUNASZERDAHELY • BESZTERCEBÁNYA •
LÉVA • NYITRA • POZSONY • EPERJES • RÓZSAHEGY • VÁGSELLYE,
Csehország - ZLIN

A szervezésben résztvevő főbb munkatársak
Kuratóriumelnök: Durst György • Főszervező: Hartyándi Jenő • Általános menedzsment: Bári Ildikó, Csete Orsolya • Filmmenedzsment: Kádár Sándor, Vajda Violetta, Durst György • Film előzsűri: Durst György, Hartyándi Jenő, Perger Gyula,
Silló Sándor, Csáki László, Reményi Attila • Filmasszisztensek: Szabó Csaba, Székely Adél, Hozó Jenő, Eszter Dani, Káldy Árpád • Zenei menedzsment: Nagy Ildikó,
Pusker Péter, Hartyándi Jenő • Nemzetközi kapcsolatok: Bede-Fazekas Zsolt (Toronto), Csilik Dilara (Budapest), Aiming Kubasi (Shenzhen) • Technika vezetők:
Tóth Péter, Kádár Sándor • Arculat, kiadványok: Nagy Péter • Egyéb: Székely Adél,
Józsa Bernadett, Frey Ary, Pollák Mariann, Tánczosné Margit

Filmprogram
52 országból 997 nevezés érkezett, ebből 60 főprogram (verseny), 15 nemzeti
verseny (Jameson Prize), 56 kategória- és bemutatóprogram, 93 Best of Mediawave Film a 15 éves évfordulóra. Nevezési kategóriák: általános, kisebbségi, porlepte dobozok, ifjúsági, „XXI. századi mesék”

A nemzetközi filmes verseny díjazottjai
Különdíjak
Petar Jovanovic (SCG): Vajaja földje című filmjének a hagyományőrző
munkáért, Jarek Sztandera (Lengyelország): Egy csodáért című filmjének
a különleges iróniáért

Legjobb Magyar Kísérleti Film
Lichter Péter (Magyarország): Éjszakai Előadás

KODAK – Magyarország díja
Gigor Attila: Ember a tükörben című film operatőri munkájáért Fillenz
Ádámnak

Nemzetközi zsűri
• Jos STELLING – filmrendező (HOL) • Barbara Lorey de LACHARRIÉRE
– filmkritikus (FRA) • Ella DAVLETSHINA – filmrendező, fesztiváligazgató
(TUR) • Phil MULLOY – animátor (GBR) • KŐRÖSI Zoltán – író, rádiós
szerkesztő (HUN) • LOVAS Ildikó – író, szerkesztő (YUG) • Vivi DRAGAN
VASILE – operatőr (ROM)

A fesztivál dokumentumfilm díja
Boris Mitic (SCG): Pretty Diana

A zsűri különdíja
Sam Huntley (Great Britain): Pucold ki a cipődet

Győr Város díja a legjobb animációs filmnek
Jonas GEIRNAERT (Belgium): Lakásélet

A fesztivál fődíja
Alexandru Solomon (Romania): A Nagy Kommunista Bankrablás
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A fesztivál koncert és egyéb programjából
Jazz és improvizatív zene: William Parker Quartet & Leena Conquest (USA), Eldbjorg Raknes (NOR), Kevin MacKenzie’s Vital Signs (SCO), Dresch
Quartet, FME (Free Music Ensemble) (NOR/USA), Akos S. & Benkő Duó (FRA/HUN), Grencsó Quartet, Corkestra (HOL), Christian Wallumrod Ensemble (NOR),
Sidsel Endresen (NOR, Rob Brown szolo & trió (USA/HUN), Quartet B, Rácz Krisztián Trió (HUN), Drums Trio (USA/HUN), Tóth Viktor Special Trio (HUN/USA),
Dél-Alföldi Szaxofon Együttes, Art Themen Quartet (GBR), Karl Seglem Band (NOR), James Blood Ulmer Trio (USA), Gutbucket (USA), Ektar Quartet
Ethno és autentikus népzene: Lajkó Félix (SCG), Ujguir & Magyar Dobzenekar, Kahriman (ujgur, CHI), Las Migas (ESP), Kanalas Éva (HUN) &
Ondar Kizil-Oolovna (TUVA), Baltazar Montanaro (FRA), Kulcsár Béla, Druzina (SLK), Cie Montanaro (FRA), Sarikamis (kurd), Sanullim Samulnori (KAZ),
Paniks (SCG), Cántaro (CHILE/GER), Mango Molas (SLK), Cseljaba (RUS), Fanfara Complexa
Underground, rock, behatárolhatatlan zenék: Rutkai Bori & Magyar Speciálisok, Traband (CZE), Froms of Plasticity (AUT), Úzgin Űver, Stadler
& Rigó (AUT/HUN), Les Fréses Kazamaroffs (FRA) zenés újcirkusz, Chakra Hacker, Dlhé Diely (SLK), Erich Kory (CND), Pozvakowski & Grencsó István,
Heinz Builds Tower (SWI), Navrang, Trottel, Batarita, Szőke & Badár

PÁRHUZAMOS KULTÚRÁÉRT DÍJ 2005
KEREKES Péter – filmrendező (SLK) /1973Kerekes Péter, fiatal felvidéki magyar dokumentumfilmrendező pár évvel ezelőtt került a látókörünkbe,
meglepően egyedi gondolatvilágú és érett filmjeivel,a melyekkel a Mediawave-en több díjat is nyert.
Ahol több esetben megfordult. Az azóta elkészült filmjei is azt bizonyítják, hogy nem volt alaptalan
és korai a díjunk.
KIRÁLY Ernő – zeneszerző (SCG) /1919-2007/
Vajdasági néprajzkutató, avantgárd zeneszerző, az Újvidéki rádió magyar népzenei műsorainak szerkesztője. Két új
hangszer feltalálója: citrafon, tablofon. Már
csak az az érdeklődés, amely a népzenét
képes összekötni az avantgárddal a Mediawave szellemiségének elődei közé helyezi az
öreg mestert.
LAJKÓ Félix – muzsikus (SCG) /1974A behatárolhatatlan zenét játszó, vajdasági muzsikus jórészt a korai Mediawave-ek által vált
ismertté a magyar zenei életben. 16 éves korától vagy 10 éven keresztül rengeteg formációban fellépett nálunk és nemcsak
muzsikusokkal, hanem irodalmárokkal, táncosokkal, színészekkel. Filmet is készítettünk
korai korszakáról
Na, ez Lajkó Félix” címmel. A körülötte
kialakult sztárkultusz kicsit eltávolította tőlünk, de e díjjal is jeleztük számunkra való fontosságát.
MARTON László Távolodó – író, szervező (HUN) /1956Író, zenei publicista, a Sziget Fesztivál világzenei színpadának szervezője.
SÁRA Ferenc – néptáncos, koreográfus (HUN/ROM) /1961Néptáncos, koreográfus, aki 1995-be Gyimesbe „emigrált”. De 1998-ban részt
vett a Mediawave legendás Kazahsztán, Dzsungária, Tibet, Kína turnéján és utána
évekig készített közös koreográfiákat a Mediawave-en ujgur és magyar néptáncosokkal, népzenészekkel. Zerkula János, az egyik utolsó gyimesi prímás nagy
barátja és gyimesi tanítványainak szervezője, akik ma, a mester halála után Zerkula
zenekar néven viszik tovább a gyimesi népzenét.
TÓTH Erzsébet – MEDIAWAVE szervező (HUN) - speciális díj
Erzsi a MEDIAWAVE korai éveiben szervezőként dolgozott a csapatban, majd az
Magyar Mozgókép Közalapítvány operatív vezetőjeként (főtitkár) kuratóriumtagként
segítette munkánkat.
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KRITIKÁK & BESZÁMOLÓK
A fesztivál alapadatai – zsűri, díjlista, kiadványok – után idézünk a megjelent kritikákból.
Terjedelmi okokból ezek kivonatok, a teljes írások megtalálhatók a weboldalunk 25 évet összefoglaló oldalán.
Magyar.film.hu

A Mediawave 15 éve
2005.04.17.
A szervezők úgy látják, a 15 éves fesztivál túlnőtte kamaszkorát és elérkezett a letisztultabb, de erőteljes férfikor. A Mediawave sokarcú, hullámhegyekkel és -völgyekkel tarkított rendezvény, kulturkikötő, a hagyomány és a jövő fesztiválja. Önarckép a fényírókról.
MEDIAWAVE - KAMASZKOR
15 év nagy idő, meg ahogy szokták mondani, a legvadabb kamaszkor kezdete. A MEDIAWAVE az érte és az ellene tevékenykedők organikus egysége. Voltak,
akik hozzátettek, mások elvettek belőle voltak akik "csak" mosolyogtak és élvezték. Mint az élő organizmust alkotó sejteknél, itt is voltak, akik megfáradtak,
belepusztultak, mások kilökődtek, megint mások a folyamatosan változó környezet hatásait követve reagáltak: alkalmazkodtak vagy lázadtak.
MEDIAWAVE - FÉRFIKOR
A MEDIAWAVE már nem kamasz, kissé lecsendesedett, de alkotóereje teljében lévő "ivarérett" felnőtt, akinek szeme fényei utódai, akik már kellően fejlettek
ahhoz, hogy tovább vigyék a vad lázadások letisztult dolgait. Minden utódban benne van a mediawave-gén: a folyamatos változás és a hagyomány őrzésének
vágya, a progresszió, és a múlt értékeinek tisztelete.
MEDIAWAVE - HATÁROK NÉLKÜL
A MEDIAWAVE folyamatosan változó és mozgó organikus lény, újabb és újabb önkéntesen csatlakozó barátokkal, határokat átívelő helyszínekkel. Nem sok
egyforma, hanem önálló karakterrel, szellemiséggel rendelkező fesztivál-füzér. Víziónk, e határokkal szabdalt terület kulturális egységének helyreállítása, a
kulturális értékek bemutatása Európában, Európának.
MEDIAWAVE - BELSŐSÉGEK
Természetes emberi tulajdonság, hogy mindenki saját fesztiválképpel rendelkezik, az egészből
kiragadja a számára kedves vagy ellenszenves dolgokat. Ki hogy, attól függően, hogy milyen mentális hangulatban közelít hozzá. Kivel találkozik s kivel nem, szerelmes vagy csalódott, kalandra
vágyik vagy biztonságra.
Összességében annyi MEDIAWAVE van/volt, ahány csónakot kötnek ki kikötőjében.
MEDIAWAVE - KULTURKIKÖTŐ
Mert a MEDIAWAVE egy hullámverte kikötő, az értékelők azt szokták mondani, hogy megindult
egy sikerekben gazdag sorozat, ám ha félretesszük az ünnepi szólamokat, a realitás az, hogy a
megvalósítás és a kínálat minőségének szempontjából az elmúlt 15 évben a fesztivál hullámhegyekkel és völgyekkel tarkított időszakokat ért meg. Reményeink szerint azért mégis több a hullámhegy. Talán jelzi ezt az Európai Filmfesztiválok Koordinációjának tagsága és az Europa Jazz
Network, az európai jazzfesztiválokat tömörítő szervezet elnökségi tagsága. A MEDIAWAVE Magyarország legnagyobb nemzetközi filmversenye és legjelentősebb jazz és ethnozenei fesztiválja.
MEDIAWAVE - A MESTEREK FESZTIVÁLJA
A MEDIAWAVE-en és elődjén nem egy, a maga műfajában ma már sztárrá vált alkotó tette meg
az első fontos lépéseit: pl. Lajkó Félix, Dresch Mihály, Grencsó István Magyarországról, vagy lépett
fel elsőként: pl. Íva Bittova, Emir Kusturica, Maia Morgenstern, John Zorn, David Murray, Arve
Henriksen, Dave Douglas, William Parker, Pharoah Sanders, Big Lucky Carter.
MEDIAWAVE - A JÖVŐ FESZTIVÁLJA
Civil kurázsi kell, újabb és újabb megpróbáltatások, hogy a kulturális értékek támogatásának és
bemutatásának anyagi hátterét évről-évre előteremtsük. Nem "gazdaságos" vállalkozás ma sem
függetlennek és civilnek lenni ebben a térségben, a hivatalosságok jelentős része ma is gyanakodva tekint a 15 éve prosperáló, nemzetközi sikereket felmutató, művészeti fesztiválra. Mert valójában
néhány
már leszervezett programunk anyagi háttere még nem biztos. Nem
adjuk fel, vannak új, lázadó kamaszaink, megfertőzve a mediawavegénekkel.
Figyelőnet
Horváth Balázs:

Film és fröccskultúra Győrben
2005.05.05.
A Mediawave logómadara vélhetően főnix. Hiszen a győri
összművészeti fesztivál történetének 15 évében szinte mindig
úgy ér véget a rendezvény, hogy a szervezők nem tudják, hogyan születik jövőre újjá hamvaiból…
A szervezők jó szemmel válogatják ki azokat az alkotókat, akik a
jövő meghatározó művészei lehetnek. Így nyert idén Oscar-díjat
a legjobb rövidfilm kategóriában a tavalyi fesztiválnyertes alkotás
a Darázs (Wasp), és futott be az európai filmgyártásban jelentős
karriert Jos Stelling, az erotikus filmjei által népszerűvé vált holland rendező, Veit Helmer német rendező, a pozsonyi Kerekes
Péter, vagy a Mediawave nagy kedvence Phil Mulloy…
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Élet ÉS Irodalom
Stőhr Lóránt: Tartóshullám
2005.04.29. /részlet/
A rendszerváltást követő évek lázas, tevékeny, teremtőkedvű korszakában megalakult egy fesztivál Győrött, amely az elmúlt másfél évtizedben
az alkotói szabadság szimbolikus helyszínévé, periférikus és kisebbségi kultúrák színpadává és mozijává, a legkülönfélébb
nemzetiségek művészeinek, művészetrajongóinak találkozóhelyévé vált. A film és a zene fősodortól távol eső képviselőinek teret adó Mediawave konzervatív alapító atyái, főszervezői biztos
ízléssel és manapság szokatlan szigorral őrködnek a színvonal fölött, nem befolyásolják őket az
aktuális divatok, nem engednek a változó időknek. Az idők pedig, bizony, változnak… Az alternatív
kultúra ugyanis ma már nem ugyanaz, mint 1990-ben volt: a világháló kiépülésével, elterjedésével
a személyes jelenlét értéke visszaesett. A digitális technika nyomában a mozgóképalkotás, -fogyasztás demokratizálódásával párhuzamosan a kulturális centrumok szerepe is csökken… Ebben
a kulturális helyzetben a Mediawave akkor tarthatja meg közönségét, ha a színvonalas filmprogramok
és a világklasszis jazzmuzsikosok mellett szélesebb réteget vonzó, táncra pezsdítő zenekarok felléptetésével képes ismét a személyes jelenlét varázsával, az együttlét örömével megajándékozni a
fiatalokat. Az első hétvége — meglehet, egyoldalú — benyomásai alapján úgy tűnik nekem, hogy a
Mediawave — a szervezők szándékától eltávolodva — egyre inkább a szűk elitnek szánt kulturális
rendezvény alakját kezdi magára ölteni. A színvonal szigorú őrzésének viszont megvan az a felbecsülhetetlen előnye, hogy rossz programok, unalmas filmek nincsenek a Mediawave-en… A győri központú
fesztivál tradicionalitása felszabadító erejű: a periférikus filmes műfajokhoz ragaszkodó versenyprogram
alkotásai állhatatosan rombolják a fősodor kliséit. A Mediawave szeszélyes hullámai között, mint tizenöt
éve mindig, a szabadság élményét élhetjük át.
Népszabadság
Jávorszky Béla Szilárd: Tizenötév Mediawave
2005.05.06 /részlet/
A kilencvenes évek elején indult három legfontosabb kulturális fesztivál Kapolcs, Sziget,
Mediawave - közül jó ideje egyedül az utóbbi maradt meg érintetlennek, részeiben és
összességében is nyugodt szívvel vállalhatónak. Társaival ellentétben nem indult el az
integrálódás útján, különböző erők és szükségszerűségek hatására nem vált tömegrendezvénnyé, nem kapaszkodott rá szponzor és/vagy médium. Igazából nem is értem, hogyan bírtak eddig életben maradni.
A múlt hét végén zárult győri Mediawave másfél évtizede megbízható támpont: ha valaki
arra kíváncsi, merre haladnak a világ kísérleti filmesei és dzsesszmuzsikusai, az itt évről
évre megtudhatja. Közép-Európa egyik legjelentősebb nemzetközi film- és összművészeti
eseménysorozatán bő másfél hét alatt hatvan ország száznál több filmje, közel ötven koncert,
számos kiállítás és egy tudományos konferencia várta az érdeklődőket… Ez a fesztivál amolyan életforma, a permanens intellektuális lötyögés és a szellemi zabálás között félúton. Ahol
nem is az egyes produkciók, sokkal inkább a teljes egész a lényeges…
Kisalföld
Gülch Csaba: Három napig fű nő a Széchenyi téren
2005.04.19. /részlet/
Három napig zöld gyepen sétálgathatnak Győrött a Széchenyi térre látogatók. A Mediawave alatt
ugyanis a Keret egyesület tagjai szigetközi pázsittal borítják a város legszebb terét, ahol a „zöld
napok" alatt akár piknikezni, tollaslabdázni, sátorozni is lehet, mondta el a Kisalföldnek Tóth Péter
elnökségi tag. Mivel a terület befüvesítése sok pénzbe kerül… Egy gyeptégla ára hatszáz forint…
Music Magazin
Bori: Mediawave

2005 - Gyilkos darázs, lajhár zenész
2005.04.30.
/részlet/
A péntek alaphangulatát a programban nem szereplő, de mégis a nyílt utcán zenélő együttesek adták
meg. Például A Grencsó-Pozvakowsi-Dlhé Diely alkalmi formáció, akik a leterített gyeptéglákon fetrengő embereket ültették pszichedelikus varázsszőnyegre…
Kisalföld
Ivánkovics József: Zsinagóga a háttérben
2005.04.24. /részlet/
…Hallgattam a pénteki megnyitón és díjátadón a beszédeket, és nyugtáztam: tizenöt év után mítoszt teremtett a Mediawave… A múzeum udvarában felállított sátor színpadán fellépő zenészek
mögött fel volt festve a zsinagóga. Nem tűnt fel az elején, csak közben, de utána jobban érezte
magát az ember. Háttérben ott a zsinagóga - vigasztaltam magam, mikor motoszkálni kezdett a
gondolat, a sátornak nincs akusztikája…
transindex
P.S.Zs.: Titkok a szekrényben
2005.06.09. /részlet/
Tizenöt éve szörfözhetünk a Mediawave hullámain… A győri fényírók fesztiválja nem is egyszerű esemény már, hanem életforma, mondják a minden évben visszatérő vérprofik. Az
ember kiéhezve jön és enyhe képmérgezéssel távozik... S bár Hartyándi előzetesen igyekezett megnyugtatni mindenkit, hogy ez nem befolyásolja majd az előadások minőségét, a
felállított sátor nem tudta pótolni sem a korábbi frenetikus hangulatot, sem a hangzást…
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Népszabadság
Szombathelyi Péter: Mediawave
2005.05.05. /részlet/

a föld alatt

Igazi underground fesztivál volt az idei Mediawawe: szervezési (és
részben nyilván anyagi) okok miatt a rendezvények egy része a föld
alá, egy kis befogadóképességű pincehelységbe kényszerült. Győr
és az ország egyik legnagyobb hírű alternatív kulturális eseményéről a hivatalos kultúra látszólag nem vett tudomást, a kultúrafogyasztó közönség viszont annál inkább… Korábban a fesztivál
zenei részét a győri zsinagógában rendezték. Ebből azonban a
helyi politika döntése szerint képtár lesz (a páratlan akusztikájú
termet az Isten is képtárnak teremtette), így a Mediawawe-nek
új helyszín után kellett néznie…
Népszabadság

Ösztöndíj fiatal filmeseknek 2005.04.26. /részlet/
Fiatal filmes szakemberek külföldi tanulmányainak támogatására tízmillió forintos ösztöndíj program indul ez év őszétől - jelentette be Bozóki
András kulturális miniszter a Mediawave nemzetközi művészeti fesztiválon tett látogatása alkalmából kedden Győrött… "A Mediawave Magyarország egyik
legfontosabb összművészeti alternatív fesztiválja" - szögezte le. Hozzátette: kívánatosnak tartja, hogy a vidéki kulturális életben megjelenjen a sokszínűségre,
az alternativitásra törekvés. …az alternativitás elismerése nem jelenti a kultúra hagyományos területével való szembefordulást.
Index Pécs
mergenc: Megkésett

első beszámoló a Mediawave-

ről
2005.04.25. /részlet/
Csak az a sátor, csak azt tudnám feledni! Ez a koncert – pláne Győrben, Mediawave-en! – egyenesen üvöltött a Régi Zsinagóga után. Úgy hírlik, felújítják,
ezért nem lehetett ott, de úgy is hírlik, hogy felújításnak nyoma sincs… Csángó
táncház. Erre is kicsit az kívánkozik ide, hogy leírhatatlan. Mint ahogy az is, menynyire nem volt hely mozdulni sem, és mennyire nem érdekelt ez senkit…
Improv.hu
Les: Free

Music Ensemble | Akosh S. & Benkő
Róbert Duó stb.
2005.04.28. /részlet/
Győrött lenni jó, főleg tavasszal, valamikor április és május fordulóján… Tizenöt esztendővel ezelőtt minden bizonnyal a szervezők sem gondolták, hogy az esemény néhány
év elteltével egy etalonként, de legalábbis hivatkozási és viszonyítási pontként emlegetendő fesztivállá, sőt egy határokon átívelő, folyamatosan bővülő és gyarapodó fesztiválfüzérré válik. De ami számunkra a legfontosabb: bár a Mediawave nemzetközi
filmfesztiválként indult, mára vitathatatlanul az ország legnagyobb és legszínvonalasabb
dzsessz- és etnozenei fesztiváljává nőtte ki magát… A szervezőség tehát ezúttal is igyekezett ízelítőt adni mindabból, ami a modern dzsesszben még viszonylag friss és izgalmas…
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MEDIAWAVE ANZIX

Rómer ház, Győr, egész évben folyamatosan működött
A 2005 évi beszámolóból: „A Rómer ház alapítása óta egyre inkább Győr és környékének
szabadidő és kulturális központjává vált… Ellentétben a hagyományos művelődési ház struktúrával, itt a hely viszonylagos kicsiségét kihasználva emberközeli és személyes légkör fogadja a fiatalokat… Úgy
érezzük, hogy mindenképpen sikeres (bár nem zökkenőmentes) évet tudhatunk magunk mögött…elmondhatjuk azt, amit szerintem kevés a Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő intézmény mondhat el magáról, hogy 2 év alatt pályázatokból közel 50mFt-ot fordítottuk az épület felújítására, az artmozi európai
szintűvé tételére…
Hrabal artmozi: két teremben (Premier és Káldy terem) napi 3-3 filmmel, júliustól Kertmozi a Káldy terem helyett napi két előadással és heti rendszerességű
filmklubbal (Satori) működött. Tovább: január – orosz filmhét, február – Gyöngyhalász Filmhét, március – Új-Lenyomat Film7, áprilisban a Mediawave Fesztivál
helyszíne, június – Moziünnep, szeptember – Buster Keaton: Three Ages némafilmvetítés zongorakísérettel, december – Dziga Vertov: Ember a felvevőgéppel
– némafilm zongorakísérettel (Szombathelyi Patrik, Bella Dániel)
Underground klub programjából: január – Played, Ivanciu Milea & Poun Ionel Moldvából, Orosz Klub, Tóth Viktor
Tercett, Bulgara együttes (BUL), február – Bossa Eklektika Karnevál, Regionális Civil Fórum,
Mért pont Győr? Beszélgetés az Európai Kulturális Főváros pályázatról, Lopőtök Színtársulat:
János vitéz, Fanfara Complexa, Ann Malcolm Trio (USA/HUN), Paniks (SRB), Gutbucket
(USA), Vér és Arany, Rácz Krisztián Trió, március – Farsang, Pop Ivan, Építészklub – építészet női szemmel, Müszi Jazz Band, Mephisto, Big Daddy Wilson & Mississippi Grave Diggers
(USA/GER/HUN), április – Praha, Építészklub – Karácsony Tamás, GilFeMa (USA), Utópia
Színkör Szentivánéji álom, Smárton Trió, Építészklub kiállításnyitó, Réz András, Bodzsár Tamás
Quintet, Penguin Sound System & Méhkas Dia Perojekt, Mediawave Fesztivál koncert és mozihelyszín, május – Építészklub – Czigány Tamás,Kövér potkány, Peca, Popkontroll Festival,
június – Irodalmi est, Mind1, Inkább holnap, Late, Oláh Margot zongorakoncert, július – Urban
Hermits, Om Art Formations, augusztus – Urban Hermits, szeptember – The Connescions, Fantasmagoria (GBR/FRA), Volkov trio (RUS), Stemboat Switzerland (SWI), Oasis – „Its a wondeful
Life” – művészeti akciók Bécsben, Budapesten, Győrött és Pozsonyban, Zapruder + Pompás
gedeon, Ian Siegal (GBR), október – TNG, Cserefa együttes moldvai táncháza, Hermarion Művészeti Találkozó, Makám együttes, Új Akropolisz Csillagok háborúja, Építészklub – Balázs Mihály,
Peca, Feltörekvő zenekarok, november – Pálinka előadás, Dlhé Diely (SLK), Broken in der Romer,
Tino Gonzales (USA) & Buttercup Trió (HUN), Moncici Potencial., La Patria es el Hombre, Ő.a.SO.
– Pannonia all stars, MAnifest, Kampec Dolores, Fanfara Complexa, Latin Trio, december – Építészklub, Trottel, Ír zenei est – Urban Hermits (HUN/IRE), Early Risers (IRE), Ruth Boland (IRE),
Európai Ifjúsági Hét, FAB+1 (USA/HUN) – Joe Fonda - bőgő, Barry Altschul – dob, Billy Bang – hegedű,
Németh „Vak” Ferenc – szaxofon. 30Y, Balogh Kálmán Gipsy Cimbalom Band, Avion, Testi Egyenleg Ska
Kollektíva, Matthew Shipp & Guillerrmo E. Brown Duo (USA), Rutkai Bori & Specko Jedno, O’Leary & Borbély & Baló Trió ((IRE/HUN), Fanfara Complexa, The Paravans.
Diskurzus – Széchenyi István Egyetem lapja - Márkus Mira: Egyetem, kultúra, Rómer Ház - Interjú Hartyándi Jenővel

2005. 2. évfolyam 1. szám /részlet/
- Ön szerint miért kisebb a Rómer Ház népszerűsége a győri egyetemisták, főiskolások körében?
- Mivel ez egy sokirányú probléma, nem gondolom, hogy egyértelműen a fiatalok hibája. Mivel én is voltam főiskolás, pontosan tudom, hogy működtünk annakidején. Már eleve az nehéz lépcső, hogy kilépjenek az egyetem területéről. Elsőként azzal kezdeném, hogy milyen felelősség
terheli az ifjúság szelllemi életének külső alakítóit. Én úgy tapasztalom, hogy Győr városa maga sem talált
ki olyan koncepciót, mellyel össze tudná fogni az itt tanuló több ezer egyetemistát. Szerintem az kevés, ha egy város határába, a városnevet jelző táblára kirakják az egyetemi
város táblát, vagy egy felsőoktatási intézményt egyetemnek minősítenek, mert egy egyetemet valamiféle szellemiségnek kell, kellene körüllengeni. Ez alatt nem pusztán egy adott
tudományág ismeretanyagának az átadását értem, ugyanis az egyetem és a város feladat
az, hogy egy olyan kulturális közeget teremtsen, amely ráveszi a fiatalokat arra, hogy kimozduljanak egy egyetem vonzáskörzetéből és találjanak olyan szórakozási, kulturálódási
lehetőségeket, melyek elsősorban nem primer típusúak. Tehát nem csupán a sörözés iránti
igény kielégítését szolgálja. Ilyen helyek hiányában a fiataloknak még választási lehetőségük
sincs arra, hogy esetleg a szórakozásnak egy kultúráltabb formáját válasszák. Véleményem
szerint a Rómer Házon kívül még legalább 10-15 ilyen klubszerű, barátságos helyre volna
szükség a városban, amelyek természetesen stílusukban, hangulatukban eltérnek egymástól
és fontos, hogy nem riasztják, hanem vonzzák a fiatalokat. Ezen progressziót árasztó közeg
segítségével lehetne a fiatalokat az Európában uralkodó kulturális áramlatokkal megismertetni,
ezek után ők már el tudják dönteni, hogy melyik áll hozzájuk legközelebb. Ez azért fontos, mert
az ember életében talán ez a legfogékonyabb korszak. Azok a hatások melyek ekkor érik, kihathatnak az egész életére és nagyban befolyásolják kulturális látókörét… 1-2 százalék, aki a szórakozásnak az ilyen formáját tudatosan keresi. Vannak olyanok, akiket ez egyáltalán nem érdekel,
és van a kettő közt egy igen jelentős középréteg, aki jó reklámmal átbillenthető lenne… sajnálatomra nem látok olyan próbálkozásokat, hogy a város és az egyetem közösen, vagy különkülön,
koncepciózusan foglalkozna az egyetemmé válás, általuk láthatólag mellékesnek tartott háttérproblémáival. Lehet, hogy fel sem merült ez senkiben, pedig nagy kár mindkét irányból, de elsősorban a fiatalok jövője szempontjából. Egyelőre elég az épület és az elnevezés, és persze a
kötelező tudásanyag agyakba sulykolása. A fiatalokat, az épületen kívül majd felszippantja az egyetem körül egyre bővülő „vigalmi negyed", így nincs gond velük, és nem is kell rá fordítani semmit
(mert pénz az nincs semmire, a jövőre különösen). Megoldják magukat - gondolják. Hasonlóan „egyszerű" és kultúra ellenes gondolkozás ez, mint hogy a plaza majd megoldja a művelődési házak szerepét, amelyek persze jelen formájukban valósan elavult formái a kultúra fenntarthatóságának. De
ez egy másik probléma...
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MEDIAWAVE Nyári Tábor, Ravazd, 2005. augusztus 5-13.
Fotós, filmes és médiakritika műhelyek. Elkészült filmek: Rutkai Bori: És éjfélkor…, Csapó Lajos: Bakonyalján
és a világ, Horváth Balázs: Bori + Feri, Lars Henze: Buszmegálló, Sándor Viktória & Lars Henze: Csoda tó, Pogonyi Csongor: Lélegzet,
Gazsó Zsuzsanna: Noiz Orchestra, Weiner Sennyei Tibor: Tárgyak magánélete, Zomborácz Virág: Tranzakcióanalízis, Vad Teréz: Utilapu, Rózsa Réka: Zoom
2005
Bakonyalji vigasságok – Őrhegy Fesztivál, Ravazd, 2005, augusztus 8-13.
Rutkai Bori & Specko Jedno, Noiz Orchestra (ARM) & Grencsó istván, Undergound Zenei Műhely, Boka Gábor: Fejenagy a perfornitóriumban, Karandila (BUL),
Big Daddy Wilson & Mississippi Grave Diggers (USA/GER/HUN), étekverseny, Paniks,
és más bemutatók felsorolásszerűen:
Tartalma általában: Mediawave filmek, Szőke András vagy Boka Gábor, Fanfara Complexa és/vagy Paniks (SCG), Kassay Róbert és/vagy Kása Béla fotókiállítása.
MW Karaván: Collegium Hungaricum, Bécs, 2005.02.15-16., ELTE, Budapest, 2005.03.01., Művészetek háza, Szombathely, 2005.03.02., Hevesy Filmklub,
Miskolc, 2005.03.03., Széchenyi Egyetem Jogi Kar, Győr, 2005.03.08., Magyar Intézet, Bukarest, 2005.03.16., Művészetek háza, Eger, 2005.03.21., Uránia
mozi, Pécs, 2005,03.31., Grand Café, Szeged, 2005.04.14., Otthon mozi, Kecskemét, 2005.04.22.,
Más bemutatók: Digitális Művészetek Fesztiválja, Veszprém, 2005.04.23-30., EFOT, Velence, 2005.07.19-24., „Meetens in Siberia”, Novoszibirszk, 2005.09.38., „Jogomban állsz! utcafesztivál, Budapest, 2005.09.24., Cinefest, Miskolc, 2005.10.3-6., „Szentek és/vagy bolondok”, Zenta, 2005.11.10., Magyarkanizsa,
Vajdaság, 2005.11.24., Országos Filmklub Találkozó, Békéscsaba, 2005.11.25., Alternative Filmfesztivál, Marosvásárhely, 2005.12.5-12., Európai Ifjúsági Hét,
Győr-Szombathely-Zalaegerszeg, 2005.12.5-12.

Mediawave Karaván

2. Fiatal Filmesek Nemzetközi Fesztiválja, 2005.szeptember 23.
Magyar.film.hu: …A fesztiváligazgató a Fényírók Fesztiváljával kapcsolatban elmondta, nem fél az összehasonlítástól, ugyanis karakterét és kategóriáit tekintve
is különbözik egymástól a két mustra. Míg a Mediawave összművészeti, a CineFest szigorúan a filmre koncentrál. Általában a két fesztivál versenymezőnye
sem tartalmaz átfedést… Az egyhetes fesztivál versenyfilmjei, melyeket Bíró Tibor fesztiváligazgató, Hartyándi Jenő a Mediawave fesztiváligazgatója, Madaras
Péter főszervező, Horváth Márta, a Magyar Televízió szerkesztője és Soltész Gábor szervező előzsűrizett, október 3. és 7. között kerülnek bemutatásra a
miskolci Kossuth és Hevesy ART mozitermekben…
Network Europe Jazz (EJN) közgyűlés és konferencia, Hagyományok háza, szeptember 30-október 2.
Ekkor már évek óta e nemzetközi szervezet oszlopos tagjai voltunk, sőt ekkor már fiatal és koncepciózus, jazzértő kolléganőnket, Nagy Ildikó „Bigi”-t a board,
az elnökség tagjává választották. (Jelenleg New Yorkban él, Chris Potter, világhírű szaxofonos feleségeként és szervezi az ottani magyar életet a New York-i
Magyar Ház vezetőjeként. Egyébként gardonyozik és népi bőgőzik, mert a másik mániája a magyar népzene. Érdemes lerögzíteni az akkori elnökség tagjait,
mert többségükkel nagyon jó és élénk együttműködő viszonyt ápoltunk, sokat segítettek abban, hogy felküzdjük magunkat az európai jazzfesztiválok közé.
Amihez egyedi, de mégis európai program kellett: Nagy Ildikó (Mediawave, Hungary), Bo Granningsaeter (Norvég Jazz Centrum, NOR, sajnos már elhunyt),
John Cumming (London Jazz Festival), Nod Knowles (Bath Jazz Festival, GBR), Xavier Lemettre (Banlieues Bleues Jazzfestival, Párizs, FRA), Reiner Michalke
(Kölner Jazz Haus, GER), Jacqes Panniset (Grenoble Jazz Festival, FRA), Huub van Reel (Bim Huis jazzklub vezetője, Amsterdam, HOL), Batista Tofoni
(ITA), mindegyikük többször járt a Mediawave-en.
Újabb pályáztatási problémák a NKA-nál - a Magyar Fesztivál Szövetség elnökségének sajtónyilatkozata
(Hartyándi Jenő akkor az elnökség tagja volt)
Tiltakozás a kiírásban szereplő egyes pontok ellen.

Mediawave első helyen a fesztiválok minősítésében - A Budapest Observatory 132 nagy fesztiválra kiterjedő kutatása
hizelgő eredményt hozott számunkra. Különösen azért, mert egy sokrétű minősítés alapján jött ki az első helyezés. (Ugyan a kutatás előzőleg az általa legminőségibbnek és legnagyobbnak tartott hat fesztivált – Sziget, Művészetek völgye, Budapesti Tavaszi Fesztivál, Operafesztivál, stb. – kiemelte és külön vizsgálta.)
De még így is szép eredmény, különösen ha figyelembe vesszük az anyagi háttérbeli különbségeket, ami már akkor is jelentős volt. Azaz nagy hatékonyságú
fesztiválnak számítottunk abban az időszakban. 2005-ös korkép gyanánt érdemes Top 10 fesztiválra ránézni: 1. Mediawave, 2. Zene határok nélkül, 3. Zsidó
nyári fesztivál, 4. Szenkeparti Nagyvásár, 5. Summerfest, 6. Csabai Kolbászfesztivál, 7. Fesztergom, 8. Békés-Tardosi Zenei Napok, 9. Budapesti Nyári Operafesztivál, 10. Savaria Történelmi Karnevál.
„Jazz a vérpadon”, Nyitott Műhely, 2005. november 30.
Babits Antal beszélget Hartyándi Jenővel a jazz helyzetéről és vérző sebeiről.
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2006. év
Ettől kezdve rövidülni fognak az éves beszámolók. Rám szóltak, nem férünk bele a tervezetbe és költségekbe… De a következő éveknél nem is lesz nehéz,
mert ugyan egyre emelkedett a cikkek száma, vélhetően az internet egyre erősödő térhódításának köszönhetően, de ezzel arányban azok száma is csökkent,
amelyekből érdemes idézni, mert többségük a miáltalunk kiadott marketingszövegeket variálgatja. Kivéve a magyar.film.hu-t, aki alaposan elemezte a nemzetközi
filmprogramot.
Ugyanakkor az is megállapítható, hogy zenei szempontból a sajtó nagyon nagy részének ingerküszöbét csak az amerikai sztárok ütötték át. Azonban épp erre
az időszakra „fogytak el” azok az amerikai jazz hírességek, akik bemutatását fontosnak tartottuk és/vagy elérhetők voltak számunkra. Ebben az időszakban
(azóta is) érdeklődésünk homlokterébe egyre inkább az európai jazz került, mert bizony kontinensünk mostanság sokkal jobban képviselte az improvizatív
zenei progressziót, mint az amerikai. Fontosabb dolgok születtek/születnek errefelé mostanság. Az amerikaiak többsége egykori hírnevükből él. De hiába gondoljuk ezt mi és tartjuk fontosnak a friss dolgok bemutatását, sajnos még a szakközönség – jazzrajongók, kritikusok is – több tíz éves lemaradásban vannak
attól, ahol a jazz tart. A közvéleményt ne is említsük. Itt ismét egy érdekes kettőséggel kellet szembesülnünk. Míg bennünket épp a jazzhez való újszerű hozzáállásunk, szemléletünk miatt emeltek be a nemzetközi szakemberek az európai jazzfesztiválok sorába - ebben az időben egyedüliként a régióból -, addig a
hazai közönség egyre értetlenebbül állt progrmajainkhoz, mert azok nem a lerágott csont sztárokból álltak. Sajnos a világban, Európában zajló folyamatoktól
való lemaradás már ebben az időben is nagyon látványos képet festettt és nemhogy csökkent, hanem lassacskán nőtt. A magyar jazzkedvelő szemében amerikai–európai–honi az erősorrend a megbecsülés, értékítélet tekintetében, de az amerikai még mindig erősen elől áll. És mivel Európa fejlett régióival ellentétben
nálunk a közönség elöregszik, azaz nincs utánpótlás, emiatt a szemlélet is megragadt a nyolcvanas évek szintjén, amikor a jazzkedvelők többsége felnőtt és
megízlelte a műfajt. A következő évek az új közönségréteg megtalálásával, az utánpótlás nevelésével telt el és ma már beszámolhatunk eredményekről. A
Mediawave közönségének legalább fele fiatal és nekik már nincsenek a 80-as évekből letapadt berögzültségeik. Jórészt mi neveltük ki őket. Ha már a filmeknél
felsoroltuk a díjnyerteseket, akkor talán illik a fentiek miatt ebben az időszakban kevés figyelmet kapott előadókat, zenekarokat is felsorolni. Különösen azért,
mert az elmúlt 10 év során többek a legendák közé küzdötték fel magukat: Tobias Delius 4tet (HOL), The Thing (SWE/NOR), Dave Holland Quintet (USA), GilFeMa (USA/SWE/HUN), Strange Party Orchestra (DEN), Boi Akih (HOL/HARUKU/IND), Marc Ribot „Ceramic Dog” (USA), Tom Wals (CND), Terje Isungset
(NOR), Trio Tarana (USA), William Parker Special Group (USA/HUN). És ne feledkezzünk meg másik specialitásunkról, az autentikus népzenészekről sem:
Sarikamis (kurd), Yi népzenészek Dél-Kínából, Sania Ibraginova Baskírföldről, Szászcsávási banda Erdélyból.
Hartyándi Jenő, Főszervező

A háttérmunkás – Bári Ildikó
„Nem viseltek meg a Mediawave-es évek, inkább építkeztem belőle… Amikor az Ifjúsági Házban került megrendezésre a Mediawave, én még nagyon fiatal voltam, alig húsz éves. Nagyon érdekesnek, és néhol furcsának találtam a fesztivált, az emberek nagyon barátságosak és olyanok voltak, mint akik ezer éve ismerik egymást. Úgy
tűnt, hogy mindenki egy nyelvet beszél, és tökéletesen érti a másikat, még akkor is ha valaki először járt a fesztiválon
rögtön otthon érezte magát. Ott találkoztam először azzal az érzéssel, ami aztán végig elkísért az évek alatt, hogy
az ott dolgozó emberek egy közös cél érdekében, képesek összefogni, és együtt nagy dolgokra képesek.
Arra is jól emlékszem, amikor 97-ben felhívtál, hogy a Rába moziban lehetne dolgozni, olyan boldog voltam...
Nekem a mozis évek, 97-98, voltak a legszebbek. Volt a fesztiválnak egy központja a Rába Mozi épülete, ami nagyon fontos volt, így mindenki egy helyen tudott találkozni, és a legtöbb program is az épületben zajlott. A filmes
program nagy izgalmat váltott ki a közönségből, sokaknak volt kedvenc filmjük, egy-egy kategórián belül, amely
filmért izgultak, hogy díjat kapjon. Sok filmes jött el a fesztiválra, olyanok akinek a filmjét vetítették, és olyanok is
akiket csak a kíváncsiság hajtott. Úgy éreztem - és szerintem ezzel még sokan voltak így rajtam kívül - hogy a
MEDIAWEV-en jó dolog díjat nyerni, vagy egyáltalán csak bekerülni a filmes programba. Sok olyan ember dolgozott/dolgozik a fesztiválon akiket én nagyra tartok, és tőlük nagyon sokat tanultam. A teljesség igénye nélkül pár név, Durst György, Perger Gyula, Varga
Balázs, Frey Ari, Pollák Móci, és még sokan.. na és persze elsősorban Hartyándi Jenő.
Az idő elteltével, ahogy mentek az évek, eljött az a pillanat, amikor már másfajta életre vágytam, családra, gyerekekre. Ekkor már voltak fiatal segítőink, akik
ma is lelkes munkatársai a fesztiválnak, Vajda Violetta, Csete Orsolya. Ők megkönnyítették a munkánkat, nekem igazából már csak a pénzügyekre kellett
koncentrálnom. Én azonban ekkor már mást szerettem volna csinálni, így 2006 év végén elváltak útjaink.
Az életemben fontos változás állt be, és ma már három gyönyörű gyermek édesanyja vagyok, egy szerető férjjel az oldalamon, és teljes az életem.”

Bári Ildikó, operatív vezető
Az ifjúsági ház munkatársaként, a második évtől, kis feladatok megoldójaként már részt vesz a fesztivál megvalósításban. Majd a szállásügyeket intézi. 1997től, amikor Hartyándi Jenő a Rába Cinema Kft (Rába mozi) vezetője lesz, felkéri, hogy legyen az asszisztense, titkárnője. Ezzel párhuzamosan lassan a Mediawave szervező csapatának második emberévé, operatív vezetőjévé válik a következő 10 év során. 2006-ban válik meg az alapítványtól.

2006. április 28 - május 6.
Fesztivál Centrum: GYŐR, Régiós helyszínek: Magyarország - BUDAPEST
• CSORNA • KAPUVÁR • KOMÁROM • MÓR • MOSONMAGYARÓVÁR •
PÁPA • SOPRON • VESZPRÉM, Ausztria – BÉCS, Szlovákia - BESZTERCEBÁNYA • BANSKÁ STIANICA • DUNASZERDAHELY • EPERJES • ÉRSEKÚJVÁR • LÉVA • NYITRA • PEZINOK • POZSONY • VÁGSELLYE,
Csehország - ZLIN, Lengyelország – MYSLOWICE • VARSÓ • WROCLAW

A szervezésben résztvevő főbb munkatársak
Kuratóriumelnök: Durst György • Főszervező: Hartyándi Jenő • Általános me-
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nedzsment: Bári Ildikó, Csete Orsolya • Filmmenedzsment: Kádár Sándor,
Vajda Violetta, Durst György • Film előzsűri: Durst György, Hartyándi Jenő,
Perger Gyula, Silló Sándor, Csáki László, Reményi Attila • Filmasszisztensek:
Hajnal Zoltán, Hozó Jenő, Eszter Dani, Káldy Árpád • Zenei menedzsment:
Nagy Ildikó, Pusker Péter, Hartyándi Jenő • Nemzetközi kapcsolatok: BedeFazekas Zsolt (Toronto), Csilik Dilara (Budapest), Vércse Tánya (Győr), Göcze
György (Peking) • Technika vezetők: Tóth Péter, Kádár Sándor • Arculat, kiadványok: Nagy Péter • Egyéb: Józsa Bernadett, Frey Ary, Pollák Mariann,
Deésy Gábor „Kacsa”, Vörös Borisz, Tánczosné Margit

Filmprogram
44 országból 715 nevezés érkezett, ebből 59 főprogram (verseny), 117
kategória- és bemutatóprogram (információs és speciális). Nevezési
kategóriák: általános, kisebbségi, porlepte dobozok, ifjúsági

A nemzetközi filmes verseny díjazottjai
Különdíjak
Mehrdad OSKUEI (Iran): A burka másik arca

A zsűri különdíja
ZSIGMOND Dezső (Magyarország): Csigavár
MADARÁSZ István (Magyarország): Előbb-utóbb

Legjobb táncfilm
Peter & Petra LATASTER (Hollandia): Születés-nap

Legjobb animációs film
Chris SHEPHERD & David SHRIGLEY (Nagy-Britannia): Ki vagyok és mit
akarok?

Legjobb kisjátékfilm
Nacho VIGALONDO (Spanyolország): Reggel 7.35

Fődíj
Andrey PAOUNOV (Bulgária): Gheorghi és a pillangók

Nemzetközi zsűri
Ella Davletshina (RUS) – dokumentum filmrendező, fesztiváligazgató •
Kőrösi Zoltán (HUN) – író • Barbara Lorey (FRA) – film kritikus • Lovas
Ildikó (SCG) – író • Phil Mulloy (GBR) – animator • Jos Stelling (HOL) –
film rendező • Vivi Dragan Vasile (ROM) – operatőr

PÁRHUZAMOS KULTÚRÁÉRT DÍJ 2006
Hamid DRAKE – jazzmuzsikus (USA) /1955Hamid 2006-ra - nem mellékesen az egyik legnagyobb kortárs jazzdobos –
már a Mediawave alapemberévé vált, 5 koncert (a Rómerben is) és 3 zenei
műhely tapad a nevéhez.

HALÁSZ Péter – színész, rendező /1944-2006/
Az ez évben elhunyt, egykor Amerikába emigrált underground és avantgárd
rendező életműve előtt tisztelegtünk.
GYÖRGYFALVAI Katalin – néptáncos, koreográfus (HUN) /1937-2012/
A néptánc színpadra alkalmazása kapcsán elévülhetetlen érdemeket szerzett
koreográfus és pedagógus munkássága előtt tisztelegtünk.
SZEMZŐ Tibor – zeneszerző, muzsikus, filmrendező (HUN) /1955A magyar kortárs zene és film megújításában elévülhetetlen érdemeket szerzett szerző munkásságát tiszteltük meg e díjjal.
SÁTOR László – mesterszakács (HUN) - speciális díj
Győri mesterszakács, akinek ételeit a Mediawave vendégei többféle formában
élvezhettek (fogadások, Szalai étterem étkei), továbbá a Bakonyalji vigasságok ételversenyének zsűrijében is maradandó emlékeket szerzett.

Radu IGAZSÁG
– animátor, kísérleti
filmes, fotográfus
(ROM) /1953Radu az első év kívételével minden
fesztiválon részt vett
és nemcsak itt volt,
hanem közvetített is.
Rengeteget tett a
Mediawave bukaresti jó hírének kialakításáért. Sok esetben volt zsűritag, hozott össze kiállításokat és rengeteg hiánypótló fotográfiát készített a fesztivál és a táborok
hangulatáról.
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KRITIKÁK & BESZÁMOLÓK
A fesztivál alapadatai – zsűri, díjlista, kiadványok – után idézünk a megjelent kritikákból.
Terjedelmi okokból ezek kivonatok, a teljes írások megtalálhatók a weboldalunk 25 évet összefoglaló oldalán.
Kisalföld
Gülch Csaba: Érdektelenség

miatt elmaradt az

árverés
2006.03.29. /részlet/
Néhány héttel ezelőtt kalapács alá ajánlotta a közelgő nemzetközi film- és
zenei fesztiválra meghívott együtteseit a Mediawave-alapítvány. Azért választották ezt a szokatlan módját a szponzorkeresésnek, hogy felhívják a figyelmet
a civil kulturális szervezetek méltatlan támogatási rendszerére és arra a megalázó helyzetre, ahogy évről évre vadásszák pénzügyi forrásaikat. — …Nagy
illúzióink nem voltak, de erre a nagy „csendre" sem számítottunk — nyilatkozta
lapunknak Durst György. — A kultúra támogatásának egy új formáját akartuk
kipróbálni és ezzel hangsúlyozni, hogy az nem csak az állam feladata… Nem
adjuk fel, annak ellenére sem, hogy a hetvenmillió forintos költségvetésünk
nagyobbik része—még döntés alatt lévő…

FigyelőNet

Népszava
B.É.: Mediawave

Mediawave: a
fesztiválok
tuningzsigulija

2006.04.22. /részlet/
Eleinte a Fényírók Fesztiválja megnevezés volt a Mediawave megfelelője,
most már A jelen és a jövő hagyományának fesztiválja szlogennel is meghatározza magát Közép-Kelet-Európa egyik legizgalmasabb újdonságokkal előrukkoló rendezvénye… Az a szép a Mediawave-ben, hogy a hagyományos
programok mellé mindig kitalálnak valami kreatív meglepetést. Idén 12 európai
és ázsiai országból két-két fiatal filmes érekzik Győrbe, útközben előre elfogadott forgatókönyv alapján a Passport Control "határhelyzetek" tematikában
tetszés szerinti műfajú filmet forgat…

2006.05.09. /részlet/

versennyel és
meglepetésekkel

GyőrPress
G.G.: Mediawave

hangulatos helyszínekkel,
színes kínálattal
2006.04.27. /részlet/
Klub, sátor, erőd, pince …a Mediawave különleges helyszíneiről keveset tudunk… A „helyszíni szemlét" kezdjük egy legendával! Merthogy Hartyándi
Jenő szerint nincs Mediawave a Rómer ház nélkül. Legalábbis hat éve biztos
így van, hiszen 2000. április 30-án a fényírófesztivál akkori díszvendége, Emír
Kusturica egy üveg pezsgővel avatta fel az azóta is töretlenül népszerű győri
„intézményt"… idén is a Mediawave egyik központi találkozóhelye lesz… A
győri helyszínek közül idén unikumnak számít az a hatalmas cirkuszsátor,
amelyet a Széchenyi téren állítottak fel… a zsinagóga hiányát próbálják pótolni
ezzel a sajátos megoldással… S végül egy újabb csemege: az Écs—Ravazd
traktortúra. A nem mindennapi rendezvénnyel a fesztivál külföldi vendégeinek
akarják megmutatni az igazi, „kicsit sem vikszolt" magyar falu valódi értékeit.
…ahol többek között a szászcsávási banda és baskír zenészek húzzak a talpalávalót.
Élet ÉS Irodalom
Stőhr Lóránt: Tavaszi zsongás
2006.05.05. /részlet/
Bár Magyarországon számos nemzetközi filmfesztivál működik, sokszínűség
terén a győri Mediawave-vel egyik rendezvény sem versenyezhet. A Mediawave nem egyszerű filmfesztivál, inkább multikulturális találkozóhely, ahol a
filmesek mellett zenészek, képzőművészek és mutatványosok egyaránt otthonra lelnek. Ugyanakkor a Mediawave mozgóképes programja sem csak
filmvetítések sorozata, hanem a szó nemesebb értelmében vett fesztivál,
amelynek sajátos szellemisége van. És nem mellékesen biztos ízlésű válogatói, akik az igényes versenyprogram mellett kitartással keresik a kapcsolatokat a messzi vidékek, távoli tájak fesztiváljaival, hogy a hagyományosan
nyugat-orientált (film)kultúránk új vonásokkal gazdagodjon…
Fidelio
Máté J. György: Egyensúly, kommunikáció, energia
2006.05.08. /részlet/
A Dave Holland Quintet ma a jazz minőségi csúcsát jelenti a világon. Az amerikai Down Beat magazin (a világ legelismertebb jazzperiodikája, kritikusi sza-
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vazása olyasmi jazzben, mint a filmben az Oscar-díj) 2005-ös kritikusi szavazása alapján, Dave Holland az "Év jazz-muzsikusa", az "Év bőgőse", övé
az "Év Big Bandje", mellékesen, mint hangszerelő második és mint komponista a negyedik. A Quintet "csak" a második legjobb akusztikus együttes a
Keith Jarrett Standarts Trio után. Az együttes tagjai egyenkét is elismert muzsikusok: Chris Potter a harmadik a "Rising Star Jazz Artist" listán…
Bevallom, a győri koncert elején, …úgy éreztem, kétesélyes hangversenyre
kerültem, ahol a világhírességek nem fogják összetörni magukat a közönség
kegyeiért. Ahogy azonban a következő, egzotikus hangulatú kompozíció elindult, minden kezdett megváltozni… Chris Potter…a harmadik számtól
kezdve szerencsére főleg tenorszaxofonon kezdett dolgozni, és szólói percről
percre intenzívebbek lettek… szűnni nem akaró vastapssal jutalmazott a győri
közönség.

A Mediawave biztosan nem a
fesztiválok Rolls Royce-a. Leginkább talán valamiféle kabrió-tuningzsiguli lehet. Nincsenek
extrák, de megy a motor, gurul a
kerék, és szép időben hihetetlen élményt nyújt. …Eztán ázott hollókként érkeztünk a Corvus Corax
koncertjére, ahol a germán csapat
erőteljes dudaszóval húzta el a közönség nótáját. A lenge öltözetű előadók leginkább olyan hatást keltettek,
mintha a Rammsteint és a Vágtázó
Halottkémeket gyűrték volna össze
skótdudára hangszerelve. Az életben
ez nem hangzik ilyen rosszul, sőt… A
fesztivál uticélja, legnagyobb élménye
szubjektív megítélésünkben mindenesetre a Red Elvises volt… A Mediawave
igazi szenzációja két Amerikába kivándorolt orosz srác rock and roll cirkusza…
…Mark Ribot Trio volt az, amire az átfázott hallgatóságnak valóban szüksége
volt. A koncert közepén azon kaptam magam, hogy két kézzel önfeledten dobolok
az ölembe terített nagy kockás pléden, amivel a fagyos idő elől védekeztem. Nem
voltam egyedül, a Trio pillanatok alatt lefegyverzett meggyőzött és nem utolsó sorban átmelegített mindenkit, aki vasárnap éjjel a cirkuszsátor félhomályát választotta.
A Mediawave látogatói már megszokhatták, hogy a fesztivál lezárásaként a művészek saját maguk és persze a közönség szórakoztatására összeállnak, hogy valami
egyedit és megismételhetetlent hozzanak létre. A péntek esti workshop azért volt
egyedi, mert több művészeti ág több képviselőjét is magába gyűjtötte. A Nemzetközi
Cirkusz és Zenei Workshop zenei alapját a fesztivál muzsikusaiból összeállt alkalmi
zenekar biztosította alkalmi énekesekkel, mint a Sarikamis kurd népzenei együttes
tagjai vagy Rutkai Bori. Az olykor lélegzetelállító látványért nagyba feleltek a győri
kötődésű tűzzsonglőr-csoport, a Tűzmadarak tagjai, és a Magyar Artistaképző végzős hallgatói. A sátor két órára olyan varázslat színhelye volt, ami nem eresztette
az oda látogatót. A zene tökéletes alapot biztosított a mutatványokhoz halkuló és
erősödő lüktetésével, miközben folyton történt valami. Olyan volt, mint a Mediawave
maga: több nemzetiségű, sokszínű és újszerű… Kicsit savanyú, kicsit sárga, de a
miénk. A Mediawave nem hagyja magát, nem fekszik le a professzionalista „kapitalista” pénzhajhászásnak, megmarad amatőr, esetlen, őszinte. A kérdés csak az,
hogy megmaradhat-e ebben a gyermeki állapotban? Rájönnek-e azok, akiken a
fesztivál sorsa múlik, hogy a Mediawave egyike az utolsó fórumoknak, ahol az emberek között amatőr módon, esetlenül, de őszintén kialakulhat a kapcsolat, amihez
a keretet a koncertek, a filmek közös élménye adja. Szüksége van-e Győrnek arra,
hogy pár napra kicsit felébresszék csipkerózsikaálmából, hogy a külföldről Magyarországra látogatók, ne csak Budapestet ismerjék. Szüksége van-e a kulturális vezetésnek arra, hogy az emberek a kultúra nyelvén értsenek szót? Szükségünk
van-e a Medaiwave-re. Egyelőre még megy a motor, gurul a kerék.

Kisalföld
Gülch Csaba: Munkával
2006.05.10. /részlet/

kértek bocsánatot

Különös közhasznú munkabrigád javítgatta tegnap a győri Széchenyi tér aszfaltját. Hartyándi Jenő és Szőke András így akarta jóvátenni a Mediawave-sátor
okozta károkat. Számos olvasói SMS és telefon jelezte a felháborodást az elmúlt hétvégén. A fényírófesztivál cirkuszsátrának vasai „tönkretették" a győri Széchenyi tér aszfaltját. A szervezők tíz napig a helyszínen is kaptak hideget-meleget, talán ezért (is) határozták így: munkával kérnek bocsánatot… a világból
mindenhonnan Győrbe sereglett vendégek mellett sok-sok győri is magáénak érezte a programokat. S azt reméljük: talán annyi hasznot hozott a városnak ez
az összművészeti fesztivál, hogy előbb-utóbb elfelejtik azt a néhány hangos estényi és néhány lyuknyi bosszúságot, amit a Mediawave okozott.
Kisalföld
Laczó Balázs: Egyszer volt „barokk” cirkuszi sátor
A városi főépítész szerint jövőre máshol kell megrendezni a fesztivált
2006.05.13. /részlet/
Mediawave: jólesett - Kisalföld, május 6. Nekünk nem annyira. Két hét, a cirkuszi sátor borzalmas látványa, 8 napos, éjfélig tartó, őrült hangerejű,
elvont zene, záróra nélküli italozás közvetlenül a bencés kollégium előtt, nem törődve az ott lakókkal. Az engedély kiadójának csak azt kívánom, legyen része hasonló élményben, 8 napon keresztül se pihenni, se tv-t
nézni, se olvasni nem lehetett. Ez a rendezvény méltatlan a történelmi belvaroshoz.
Nem új keletű, hogy a két éve a Széchenyi térre települt fesztivál megosztja a
győri lakosságot, sokak ellenérzését pedig növelte idén a cirkuszi sátor. A szervezők azonban a nemzetközi elismertségnek örvendő Mediawave ellehetetlenítésének érzik, ha a helyszínnel kapcsolatos bizonytalanság nem szűnik meg.
Révi Zsolt főépítész a Kisalföldnek azt mondta: — Magam is nagyon élveztem
a fesztivált… Ugyanakkor be kell látni, hogy a Széchenyi tér egyszerűen nem
erre való. A főépítész elmondta: egyelőre nagyon sok az elképzelés és a talány… végső esetben a felújított zsinagóga is szóba jöhet, bár kétségtelen,
hogy hangulatát tekintve az építmény hasonlítani sem fog korábbi önmagára,
még ha két éve ideális helyszínnek is bizonyult…
Kisalföld
Laczó Balázs: Meeegszeretted
2006.05.29.

e csendes teret!

A főteret azért hívják főtérnek, mert nemcsak szerkezetileg, hanem lelkileg is a város közepét jelenti, és ezzel nyilván nem mondtam újat. Vagy mégis? Ez tehát az oka
annak, hogy a soproni borünnepet nem a futballpályán, hanem a Fő téren tartják, mert Sopron legszebb ékessége ideális helyszínnek bizonyul a több ezer magyar,
osztrák, szlovák és más kiránduló vagy turista szórakoztatására. Csordultig lehet tölteni emberrel, bódékkal, míg a díszlet maga a történelmi belváros, s nem kérdés,
hogy szóljon-e a zene, nem kérdés, hogy a borvidék pincészeteinek szabad-e alkoholtartalmú italt árulniuk. Igazából nincs ilyen kérdés sem Prágában, sem Veronában,
sem Splitben. Ez a kérdés csak Győrben merül fel újra és újra, igaz, kizárólag á Mediawave kapcsán, amely minimális közösséget vállal a populáris kultúrával. Mégsem
elhanyagolható szempont, hogy ilyenkor tízezrek és tízezrek érkeznek Győrbe az öt kontinensről, tévelyegnek a győriek számára is útvesztőnek tűnő útlezárások között,
mert New Yorkba, Marseille-be, Ulánbátorba és Budapestre eljutott a fesztiválnak az a híre, ami a Széchenyi teret övező néhány társasházig nem tudott eljutni. Mert a
Mediawave tízezreivel, a város hírnevét már évek óta öregbítő fesztivállal szemben újra és újra vétójoga kell hogy legyen egy tucatnyi embernek, akiket egy hétig zavar
a lárma, a számukra „hallgathatatlan" zene és ha már nincs más támadási felület, akkor a mintegy négy centiméter átmérőjű lyuk jelenti a fő témát, amit a cölöpök
számára fúrtak Európa legrondább aszfaltjába. Mert a Széchenyi tér, Közép-Európa egyetlen egybefüggő barokk tere hajnalban a legszebb, úgy öt óra körül, mielőtt élni
kezdene a város: a felkelő napot még takarja a Lloyd épülete, de már megérkeznek a galambok, s álmosan várják azt az idős, kardigános urat, aki hét órakor etetni kezdi
őket. Egyébként pedig a Széchenyi tér arra való, hogy átmenjünk, átszállingózzunk rajta, mert el akarunk jutni A-ból B-be, s a célunk soha nem a Széchenyi tér maga,
mert egyelőre semmi okunk nincs a megállásra. És aztán néha, nagy ritkán feléled a legszebb barokk tér, a tömegek és a faházak eltakarják a nyolcvanas évek szégyenletes emlékéről tanúskodó útburkolati jeleket, megszólal Solymos Tóni „Bevallom neked, Mónikám" kezdetű dala és végre mindenki boldog. A néma tömegek pedig,
akiknek ez a fajta zene okoz hasonló kínszenvedést, elkerülik a teret néhány napig, s így teljes a béke. Erről jut eszembe. Volt itt két hete Győrben egy össznépi buli,
lenn a rakparton, a Széchenyi tértől karnyújtásnyira. Az egyik cseh sörmárkát reklámozó, zenés hétvége személy szerint engem sokban emlékeztetett Kusturica Macskajaj
című filmjére, csak fájón hiányzott belőle egy énekesnő, aki az alfelével húzza ki a szöget a gerendából. Fő látványosságként negyvenkét egzotikus állatot — köztük mosómedvét, leopárdot — zártak össze egy kisebb albérletnyi területre, s a márka totemállata, vagy mije — jelesül egy élő kecske — egy másfél méteres láncon medve
öregbítette a nevezett sör és a város hírnevét. Kedves győriek, olyan borzasztó, hogy senkinek nem volt ez ellen kifogása!

Presztizs
Gülch Csaba: Mediawave: sztárokkal tűzdelt kínálat
2006. május /részlet/
Az utóbbi években a Mediawave hónapokig tartó (pénz)forráskutatással „kezdődik". Aztán amikor már a szervezők végképp elkeserednének, elérkezik ama
bizonyos áprilisi utolsó hétvége és minden jóra fordul: indul a színes-pompás cirkusz, a Nemzetközi Film- és Zenei (Fényíró) Fesztivál.
Hartyándi Jenő nyugodt ember, talán azért, mert tudja, hogy Győr távol van Budapesttől, de - szerencsére - Európához nagyon is közel. Hogy a Mediawave
fesztiváligazgatója miből érzi ezt? Abból a feléjük áradó nemzetközi figyelemből, amelynek eredményeként - ahogy mondja: .,jóleső érzés" - szlovák, lengyel,
cseh és osztrák klubok és rendezvényszervezők kezdeményeznek „kölcsönösen előnyös együttműködéseket" a győri fényírófesztivállal. Hartyándi Jenő szerint
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komoly fegyvertény, hogy számos környező országokbeli muzsikusból lett - éppen a mediawave-es fellépések nyomán - közkedvelt és keresett előadó Európában. Hogy csak a legismertebbek közül Iva Bittovát, Lajkó Félixet és a Mango Salserost említsük. A fesztivál rangját jelenti az is, hogy az elmúlt években
olyan világnagyságok is felléptek a győri színpadon, mint Emír Kusturica, a különös hangulatú alkotásokkal előrukkoló bosnyák filmrendező, aki zenekarával
is „megrázta" a folyók városát. Vagy a zsinagógában bemutatott megrendítő Dinescu-estjével Maia Morgenstern, Mel Gibson Passió című filmjének Máriája.
Ezek csak kiragadott példák a (közel)múltból, de mi lesz idén?

PASSPORT CONTROL
Nemzetközi Ifjúsági Művészeti Projekt
Győr, 2006. április 30-május 9.
Vajda Violetta kolléganőnk egyik első nagy „találmánya” volt e projekt,
amely tulajdonképpen már a kezdetektől meglévő filmes és fotós műhelyünket emelte nemzetközi szintre egy nemzetközi pályázat révén. Akkor még nem
gondoltuk, hogy mily hosszú életű és egyre bővülő és nemzetközi helyszínekre is ki-ki kacsintgató lesz e projekt. Ma, 2015 nyarán eljutottunk a 36. állomásig,
amely évi 3-4 állomást jelez a 10 év alatt. Az első alkalommal volt osztrák, 2 holland, olasz, 2 orosz, román, szlovák, török és ukrán partnerünk. Ők mind-mind
küldtek 4-5 fiatalt. És ezen kívül is csatlakoztak irániak, észtek, magyarok és portugálok is a projekthez. A téma az volt, hogy útközben forgassanak és
fotózzanak és abból a helyszínen vágjanak filmet, mutassanak be fotósorozatot. Ezen első alkalom meglehetősen jól sikerült és több távlatos, több éven keresztül, vagy akár ma is létező kapcsolat alakult ki belőle. Pl. Anna Zaboeva a Novoszibirszkből, a Transszibéria Expresszel érkező filmes csapat tagja volt. Ma trendi, egyedi cipők készítője és jó nevű
filmes Budapesten.

MEDIAWAVE ANZIX

Rómer ház, Győr, egész évben folyamatosan működött
Hrabal artmozi: két teremmel, napi 3-3 filmmel, júliustól Kertmozi a Káldy terem helyett, filmklubbal (Satori) működött: február – Dalok a 2. emeletről filmklub, március – Metropolis filmklub, áprilisban a Mediawave Fesztivál, május - Buster Keaton: A generális – némafilmvetítés élő zongora kísérettel (Szombathelyi Patrik), szeptember – Moziünnep, Filmharmonikus
filmklub, Visegrádi Filmnapok, október – Mustra ORTT Filmfesztivál,
Underground klub programjából: a progrmaoknagy része egy jazzklub pályázat és a PANKKK program segítségével valósult meg - január – Unit (Gadó Gábor)
zenekara (FRA/DEN/HUN), február - Ripoff Raskolnikov & Nagy Zsolt (AUT/HUN), Farsangi bál – Alexander Buday & Gipsy Brothers + Rutkai Bori & Specko Jedno, Cserefa, Kelta
szimbólumok, Tóth Viktor Tercett, Kiscsillag, Dj Zöld, Bor + kultúra, április - Boheme Breaks, Mind1, Kisfaludy Napok Irodalmi Szekció, La Varda (FRA), „Fokról fokra” – Pilinszkyest, Trio X (USA) – Joe McPhee, Dominic Duval, Jay Rosen, Transblues, Frank Hauser Band (HUN/USA), Szalóki Ági és zenekara, május – Azoka szép napok!, Krashna Big Band,
Isten háta mögött, Pozvakowski, június - Técsői banda, Jeanne Carroll & Turnaround (USA/HUN), Wawa’s Groove (POL/SLK) fusion & Rácz Krisztián, Erős Pista, avyag a magyar
chili, Révai évzáró buli, szeptember – Oles-Jörgensmann-Oles & Grencsó István (POL/GER/HUN), Montanaro Group (FRA/HUN), False Feedback + Monchici Potencial, Bringapolis
2.0 – Autómentes nap, feketa teve + Sajt, Tigris, Pop Ivan, Cserefa táncház, The Unheard Voices, - október - Hyperactive Kidd (GER), Nem érdekes, African Footpront International
(GHANA), Hermrion Irodalmi Társaság, Újkút HK, Dj. Zöld, Apnoe, Bilonkánsok, november – Baltazar Montanaro (FRA), Nikitov (HOL), Charles Gayle Trio (USA), Testi Egyenleg
Ska Kollektiva, Cserefa táncház, december – Pannonia All Stars Ska Orchestra, Fanfara Complexa, Makám együttes, 30Y, Eleven hold, Holnap, Évzáró buli – Pursuance Quartet,
Rutkai Bori & Specko Jedno

„Elkészült a győri Rómer-ház felújításának második üteme. A 22 millió forintos beruházást a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának artmozi-felújítási
pályázata és a megyei önkormányzat finanszírozta. Európai színvonalúvá vált a győri Rómer-ház földszinti moziterme és felújították a győri artmozi más helyiségeit is…” Gülch Csaba: Fatörzs a Rómer-ház sarkán, Kisalföld, 2006.07.21.
„The return to Tatooine” film vágása, 2006. január
2005 karácsonya előtti napokban Buzás Mihály producersége és a Hartyándi Jenő operatőrsége mellett forgott a film Tunéziában a Csillagok háborúja film különböző forgatási helyszínein.
Felkérés a Magyar Építőművész Szövetség részéről, a Budapesti Építész pince kulturális célú üzemeltetésére, 2006.01.10.
Két karakteres szervezővel bővül a csapat. Csete Orsolya és Székely Adél főállású munkatárs lesz, Orsi 2005 novemberétől,
Adél 2006 augusztusától.
Mediawave Filmklub a Szimpla kertben, Budapest, 2006.02.07, 13, 20, 27. - Daniss András „Kongó” szervezésében 4 alkalmas
filmklub az akkori talán legnépszerűbb romkocsmában.
Mediawave adások a Filmmúzeum Televíziós csatornán, 2006.02.17-án szerződést írtunk alá 18 db, egyenként 60
perc adás szerkesztéséről, amelyek a fesztivál filmjeiből és koncertjeiből állnak.
Asztali beszélgetések, Győr, 2006.02.23. - A győri Evengélikus Egyházközösség által szervezett sorozat aktuális résztvevői: Hartyándi Jenő,
Heifter László, Kiss János, Villányi László
Hartyándi Jenő rendkívüli hírlevele, Győr, 2006.03. eleje - „Ötven év nagy idő, csak túlélni nehéz!”(ismeretlen XX. századi gondolkodó?)
…aki arra készül, hogy ötvenedik életévem elérése alkalmából e befolyásolhatatlan tényt valamilyen formában felemlegesse számomra…
…nem fogok tiltakozni, mit is tehetnék, de megjegyezném, hogy a negyvenediket szerintem sikerült úgy megünnepelni, hogy e mostani már csak szerény
utánzása lehet annak a bohókás fiatalkori megemlékezésnek, amikor még férfikorom teljében, lendületből végigéltem az emlékezés viharát – szalonnatorta,
56-os rádió, köszöntő gúnyvers jeles költőnk tollából vagy Settenkedő üzenet a jövőnek, stb…
…próbáltam elsumákolni e férfikor alkonyát jelző, kétségtelen kerek fordulót, de a környezetemben érzékelt morzsákból azt szűrtem le, hogy jobb elémenni a
dolgoknak, és nem szaporítani a szót és elviselni, amit kimért rám a sors…, mindezen dolgok összességeként szolid zsúrnak álcázott fogadóórát tartok március
14-én… gondolom, hogy az ünneplés úgysem rólam, hanem a megemlékezőről szól - nekem…
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Mediawave filmek a szombathelyi Westart Fesztiválon,
2006.03.24-25.

Országos Független Filmszemle, Tiszaújváros, 2006.05.18-21. -Hartyándi Jenő
zsűritag a szemlén.

Szolnoki József: Halló – új film
Elkészült Németországba „szakadt” és filmegyetemet végző volt Mediawave-es kollégánk új filmje, amit
a következő évi fesztiválon mi is bemutattunk. A film a „hallo” kifejezés rövid, nem mindennapi módon
feldolgozott története. Hogyan vált egy magyar szó nemzetközivé.

Hartyándi Jenőt beválasztják a Széchenyi Egyetem gazdasági újságírói szakirány Tanácsadó-testületébe, 2006.06.06.
Bakonyalji Vigasságok 2006 Térségi Művészeti Tábor és Fesztivál – Écs-KajárpécRavazd, 2006.08.4-12.
Program: Kiscsillag, Ételverseny, Alkalmi Boka-szín: Fejenagy a Perfornitóriumban, Bakonyalja Szépe
választás, Rutkai Bori és a Specko Jedno, Deti Picasso (ARM/RUS) & Grencsó István, Anselmo Crew,
Vízilabor – a kajárpéci asszonykórus & Matokabinde zenekar, Nyilvános akasztás!, Ravazdi Zeneni Műhely zárókoncert, Naked Vibrations (AUT), Cserefa táncház
MEDIAWAVE Nyári Művészeti Tábor, Ravazd, 2006.08.05-13.
Film, fotó, zenei és képzőművészeti workshopok. Elkészült filmek: Csapó Lajos – Bakonyalján ég a
világ!, Rózsa Réka & Lados Dávid & Németh Szabolcs - Zoom, Vad Teréz & Eszter Dani & Egri József
- Útilapu, Horváth Balázs - Bori + Feri, Rutkai Bori – És éjfélkor…, Weiner Sennyei Tibor & Korányi
Barna & Ferenczi Gabriella – Tárgyak magánélete, Lars henze & Sándor Viktória & Noviczki TamásCsodató, Zomborácz Virág – Tranzakcióanalízis, Lars Henze & Sándor Viktória – Buszmegálló, Pogonyi
Csongor & Mata Csaba – Levegő, Gazsó Zsuzsanna – Noiz Orchestra
Mediawave a Félsziget Fesztiválon, Erdély, 2006.07.26-30.
Mediawave Civil Sátor a Sziget Fesztiválon, 2006.08.09-16.
Csapó Lajos fiatal kollégánk akciója volt. Bár nem értettünk vele egyet a Sziget mindent maga alá gyűrő
rendszere miatt, de hagytuk, hadd tegye.
Dupla promóciós CD a magyar jazzről külföldre
Bevontak bennünket a CD-k tartalmának szerkesztésébe. Nagy Ildikó „Bigi” és Hartyándi Jenő volt a
szerkesztő.
13. Országos Diákfilmszemle – Budapest, Aranytíz, 2006.08.22-27. Hartyándi Jenő zsűritag volt és a Mediawave Filmtábor filmjei is szerepeltek a programban.

A felújított zsinagóga hivatalos átadása, Győr, 2006.08.28.
Ahol említést sem érdemelt előkészítő és korai felújító tevékenységünk.
Csináld nagyban! – Fesztiválszervezés felsőfokon, Veszprém, szeptember, 3 előadás a
Veszprémi Egyetemen Hartyándi Jenő által.
Blues patika Életmű Díj alapítása, 2006.10.02.
Hartyándi Jenőt beválogatták a szakmai döntőbizottságba.
Meghívás a karsi Európa Filmfesztiválra, 2006.10.15-17.
A több török városban működő fesztivál legkeletibb állomására látogattunk el. Korábban már voltunk
más vársosokban (Bursa). Ez a többségében kurdok által lakott városka később sok jó kapcsolatot hozott számunkra. Zeneit, táncost, gasztronómiait. A következő évben már közös filmes workshopt is csináltunk itt, most csak zenekart, a Fanfara Complexát vittük, és egyébként népes delegációval érkeztünk.
Megismerkedtünk kurd muzsikusokkal (Sarikamis), akiket aztán meghívtunk a következő fesztiválra. A
turnéról film is készült Kedvessztán címmel, ami a Mediawave filmarchívumában elérhető.
Best of Mediawave animációs filmek a Manifest-en, Budapest,
2006.10.28.
HunD Link Projekt I. Workshop, Köln, 2006.11.27-28.
„A projekt egy virtuális performance, amely egy időben és térben két távoli helyen, Kölnben és Győrben
valósul meg. A projekt során kortárs magyar és német művészek jövőre vonatkozó vízióit mutatjuk be
a zene- és vizuális művészeten keresztül…”
A német-magyar kulturális együttműködést támogató Bipolar program pályázatán támogatást nyertünk
egy nagyon jövőbe mutató zenei projektre, amely lényege, hogy egy kölni és egy magyar zenekar a
neten összekötve együtt muzsikál. Kölner Jazz Haus partnerségével megvalósuló projekt a következő
év során valósult meg, de a komoly előkészítés és első workshop ide koncentrálódott.
Barangolás Xeroxiában – Óbermayer József emlékkiállítása, Győr, Arany János Művelődési Központ, 2006.12.02. - A barát és munkatárs Hadarics Gábor szervezte a korábban elhunyt
Óbermayer Józsi 50 éves születésnapjára a kiállítást, amit Villányi László költő nyitott meg.
Naplófilm – 12 voltam 56-ban - Elkészült két győri alkotó, kollégánk – Edvy Boglárka és Silló Sándor - új, rendhagyó filmje.
Kiállítás és vetítés a Partium Keresztény Egyetemen, Nagyvárad,
2006.12.07. - A ravazdi nyári tábor filmjeiből és fotóiból, amelyben szép számú erdélyi diák vett részt.
Bőrgyári Capriccio Mediawave filmvetítéssel, kiállítással és koncerttel,
Székesfehérvár, 2006.12.27. - A Méhkasaula csoport meghívására sokrétű évvégi program a volt Bőrgyárban, a helyi friss underground helyen.
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2007. év
A zsinagóga elvesztésével és a fesztivál viszonylagos egy térben, egy kis körben tartásának elképzelésével egy másik pályára került a rendezvény. A Széchenyi tér intenzív használatával a városközpont egy központi térségét vettük be, ami felvetette a nyitás lehetőségét a győri un. „nagyközönség” felé, amire a korábban elemzett győri idegenkedés miatt a
zsinagógában és udvarában nem nyílt lehetőségünk. A korai időszakban erre nem is vágytunk, de a 90-es évek megpróbáltatásai, önkormányzattal való hadakozásai és a népnevelői
szándékok affele tereltek bennünket, hogy tanácsos lenne a győriek nyitott részét áthangolni irányunkba, mert az egyféle védelmet adhat számunkra a többséggel szemben. A törpe
kisebbség szerepből – reméltük – így egy szinttel feljebb léphetünk és már nem lesz olyan egyszerű a közben megszerzett nemzetközi rang és a zsúfolásig megtöltött szálláshelyek
okán „leundergroundozni/lealternatívozni” bennünket. Megjegyzendő, hogy a ránk aggatott kifejezéseket egyáltalán nem szégyelltük és szégyelljük ma sem, csak jobban szeretjük
magunkat a „párhuzamos kultúra” terjesztőiként megnevezni. Csak az zavart bennünket, hogy ezen jelzők ránk ragasztása a helyi hivatalosságok fejében egyenértékű volt az alsó
polcra helyezéssel. Ugyanakkor jelentős zavar lehetett az emberek fejében, mert az átlag győri polgár az egyik szócsövön egy kis jelentéktelen alternatív kezdeményezésről hallott
a helyi hivatalosságokon keresztül, az országos médián keresztül pedig a legjelentősebb régiós nemzetközi eseményről. Nehéz volt e kettőt összeegyeztetni és átlagolni, ezért kiki a saját hozzáállása szerint helyezett bennünket a legalsó vagy a legfelső polcra. Megosztóak voltunk. Ezt a problémát látva és persze zavart is bennünket, jól jött a véletlenül
adódó, győri nagyközönség felé való nyitás lehetősége. De nem állt ez nekünk nagyon jól, azonban igyekeztünk ebből is kihozni valami hozzánk illő, nem szokványos ügyet. Az
előző évi és idei kritikákból jól látszik meglehetősen sikerrel, teljesen megosztva vele a győri polgárságot, hivatalosságokat. Mert ekkor már – bátran megállapítható – nagyon sok
szimpatizánsunk volt az önkormányzaton belül is, legfeljebb hivatalosan nem mutathatták ezt. A politikusok és a rendőrök a népharag miatt ekkor már inkább alibiztek és inkább
segíteni próbáltak, nem pedig ellehetetleníteni. Az engedélyek előkészítését végző hivatalnokok meg csak akkor húzódtak vissza, ha már tartottak az orrukra koppintástól, egyébként
kifejezetten segítőkészek és barátiak volt. Ez korábban sem volt egyébként másként, mert a fesztivál első 10 évében még aktív tervező voltam és 20 éves munkakapcsolat kötött
össze bennünket. Ők nem a furcsa szakállas, biztos zsidó, underground figurát látták bennem, hanem a műszaki embert, aki ért a dolgához és lehet vele együttdolgozni. Ez egy
másik érdekes helyi kettősség volt az életünkben, ami nagyban segítette lavírozásunkat a helyi ingoványos talajon. Valójában egyfajta kultúrharc zajlott a hagyományosan németes,
de még inkább rossz értelemben patrióta és dölyfösen bajoros győri kulturális közhangulat, és egyfajta új, progresszív kultúraközvetítési forma között, amelynek sok eleme ma már
keveseket „akaszt ki”, de akkor még bizony sokak torkán megakadt. Pl. jellemző, hogy ebben az évben a Széchenyi térről való kitiltás határára kerültünk, majd főemberek sokszor
kijelentették, hogy a tér felújítása után ez a béke szigete lesz. Galambokat etető nyugdíjasokkal és kisgyerekekkel és biztos, hogy rajta semmilyen hangos és tömeget okozó esemény
nem lesz. És láss csodát, ma és több éve már - szinte minden második hétvégén - ilyen események vannak: bor, sör, pálinka, csoki és egyéb fesztiválok, hasonló hangerejű zenekarokkal, mint a mi időnkben. Persze ezek választási fesztiválok, nem pedig undergroundok. Közben az eszemmel tudom, hogy az underground hangerő az más, mint a választási.
Közben polgármesterváltás is történt, a 12 éven keresztül regnáló Balogh Jóska, hasonló című emlékiratában bennünket is sűrűn emleget, ami jelzi, hogy nem egykönnyen eltávolítható
szálkát jelentettünk a torkában. De erről majd bővebben a következő évnél írok, amikor az életművét összefoglaló könyv megjelent. Tehát Balogh helyett jött Borkai. Nagyon vártuk
az új szelek érkezését és nagyon törekedtünk az előző hosszú évtized megpróbáltatásai okán egy más típusú együttműködés kialakítására, amelyben partnerként kezelnek bennünket.
Ekkor még nagy volt a hit bennünk, szimpatikusnak találtuk/tartottuk Borkait. Gondoltuk, csak túljutnak a kezdés nehézségein és felpörögnek. Mert az elején csak azt láttuk, hogy
bezárkóztak az épület egy szintjére és saját aparátusukkal is nehezen találták a hangot. A mi hangunk is nehezen jutott be a zárt ajtók mögé, amit jól mutat egy év eleji, elkeseredett
levelünk.
Még egy gondolat a nagyközönséghez szólásról. Bizonyos értelemben sikerült ez számunkra, ami látszik a cikkekből, de az is, hogy egy másik réteg pedig határozottan a szemünkre
hányja és Mediawave idegennek tartja eme hozzáállást. Nehéz jót és jól tenni!
Hartyándi Jenő, Főszervező

Filmprogram
47 országból 999 nevezés érkezett, ebből 84 főprogram (verseny), 15 ifjúsági
verseny, 98 kategória- és bemutatóprogram (információs és speciális).
Nevezési kategóriák: általános, kisebbségi, porlepte dobozok, ifjúsági

2007. április 27 - május 5.
Fesztivál Centrum: GYŐR, Régiós helyszínek: Magyarország - CSORNA •
GYŐRÚJBARÁT • KAPUVÁR • KOMÁROM • MÓR • SOPRON • SZÉKESFEHÉRVÁR, Szlovákia - DUNASZERDAHELY • EPERJES • ÉRSEKÚJVÁR
• LÉVA • NYITRA • POZSONY • VÁGSELLYE, Csehország - ZLIN • HOLESOV, Lengyelország – MYSLOWICE • VARSÓ • WROCLAW

A szervezésben résztvevő főbb munkatársak
Kuratóriumelnök: Durst György • Főszervező: Hartyándi Jenő • Általános menedzsment: Csete Orsolya, Székely Adél • Filmmenedzsment: Kádár Sándor,
Vajda Violetta, Durst György • Film előzsűri: Durst György, Hartyándi Jenő, Perger Gyula, Silló Sándor, Csáki László, Varga Balázs, Reményi Attila, Zomborácz
Virág, Csapó Lajos, Kelemen Csanád • Filmasszisztensek: Hajnal Zoltán
„Zotyó”, Hozó Jenő, Káldy Árpád • Zenei menedzsment: Nagy Ildikó, Pusker
Péter, Hartyándi Jenő • Technika vezetők: Tóth Péter, Kádár Sándor • Arculat,
kiadványok: Nagy Péter • Egyéb: Józsa Bernadett, Székely Adél, Frey Ary, Pollák
Mariann, Tánczosné Margit, Deésy Gábor „Kacsa”

A nemzetközi filmes verseny díjazottjai
Különdíj
Renaud CALLEBAUT (BEL): KVÍZ

A Bárka Színház díja
Thierry PALADINO (FRA): A DÁCSÁN

Közönségdíj
GACS Réka (HUN): A JÓ FÉNY ALAPVETŐ

A legjobb ifjúsági és animációs film díja
DUCKI Tomek (HUN): ÉLETVONAL

Legjobb kísérleti film díja
SZEMZŐ Tibor (HUN): AZ ÉLET VENDÉGE - CSOMA LEGENDÁRIUM

Legjobb magyar operatőr
KENYERES Bálint (HUN): BEFORE DAWN című filmjének operatőri
munkájáért

KPMG „Felelős társadalomért“ díj
Orzumurod SHARIPOV (Tadjikistan): 11.000 KM-RE NEW YORKTÓL

A zsűri különdíja
Maciej CUSKE (POL): HÉV

A legjobb kisjátékfilm díja
Radu JUDE (ROM): KÉPCSŐ

A fesztivál fődíja
Wojciech KASPERSKI (POL): MAGOK
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Nemzetközi zsűri
Sergei LOZNITSA (RUS/GER) - dokumentumfilmrendező • Eimear O’HERLIHY (IRE) - a Corki Filmfesztivál igazgatója • Laurentin BRATAN (ROM) filmkritikus • Dr. LÁSZLÓ Csaba (HUN) - közgazdász • BÉRCZES László (HUN) – színházi rendező

A nemzetközi zenei program főbb pontjai:
Jazz-improvizatív zene:
Brötzmann&Wertmüller&Plikas (GER/SWI), Dresch Quartet, ICP Orchestra
(HOL), Pop Ivan, Rácz Krisztián Trió & Kovács Linda, Santa Diver, Strange
Party Orchestra (DEN), A tribute concert: In memoriam John Coltrane
(USA/HUN/SLO) – vezető: Chris Potter, Charles Gayle Trio (USA/GER), Gal
Gjurin Quartet (SLO/HUN), Maak’s Spirit (BEL/FRA), Manuel Mengis Gruppe
6 (SWI), Talban Darche Trumpet Project (FRA,BEL/HOL/HUN), Arctic Yggdrasil (Feröer-sziget), Cuban Quartet (CUB/AUT/CRO/HUN), Dave Liebman &
Ellery Eskelin Quartete (USA), Double Time Grencsó Pro- Jack
(HUN/HOL/POL), HunD Link Project (GER/HUN), Magony, Gebbia&Grencsó&Hajnóczy&Kenderessy&Benkő (ITA/HUN), Ilmiliekki Quartet (ITA), Rob
Brown Grouppe (USA/HUN), Sheppard & Ferrante & Genus & Németh
(USA/HUN), Enrico Crivellaro & Raphael Wressnig Hammond Trio (ITA/AUT),
Focussing (AUT), 100NKA (POL), Matplaneta (POL), Michael Shiefel (GER),
Sharrie Williams Band (USA/HUN), Monkomarok (FRA)
Ethno és autentikus népzene:
Baltazar Montanaro (FRA), Egy Kiss Erzsi Zene, Fatima Spar und die Freedom Fries (AUT/TUR/SRB/BUL/UKR), Agostone, Apnoe, Cserefe, Fanfara
Complexa, Zerkula János & Szigony & Ordasok Táncegyüttes, Ivánovics
Tünde & Fábri Géza 8SCG/HUN), Lippentő Néptáncegyüttes, Sarikamis
(kurd), Várnai Dani és zenekara, Hargitai Ildikó, Mediawave Népzenei Műhely,
Gipsy.cz (CZE), Montanaro Dob és Fúvós Műhely, Terrakota (POR), Ujgur
dobzenekar, Saadet Türköz (SWI)
Egyedi & underground zene:
Cseh Tamás, Navrang, Trottel, Melinda Nadj Abonji & Jurczok (SWI), Replikas
(TUR), Vágtázó csodaszarvas, Yava, Washington Dead Cats (FRA), Pannonia
Hendrix Memorial Blues OProject (AUT/HUN/ITA/SLK), Ion, Pribojszki Quartet,
Rutkai Bori & Secko Jedno, Ada Milea & Alexander Balanescu (ROM/GBR),
Psycho Mutants

PÁRHUZAMOS KULTÚRÁÉRT DÍJ 2007

GAÁL István – filmrendező /1933-2007/
A 60-70-es évek magyar filmrendező generációjának különutas, alulról jövő
tagja. Sok egyedi alkotással és iránnyal. A díj kapásának évében sajnos elhunyt.
feLUGOSSY Laca - képzőművész, performer
Képzőművészként és a Bizottság együttes tagjaként sem nagyon kell indokolni
párhuzamosságát.

CSEH Tamás – énekes, dalszerző /1943-2009/

Han BENNINK (HOL) – dob, ütőhangszer, zeneszerző
Misha MENGELBERG (HOL) – zongora, zeneszerző

Nem hiszem, hogy Tamást nagyon be kell mutatni, miért is kapta a díjat. Teljesen egyedi művészi pályát futott be.

A holland imoprovizatív zene, karakteresen egyedi két figurája. Stílusuk és
hozzáállásuk semmihez sem hasonlítható egyedi jelenség.
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KRITIKÁK & BESZÁMOLÓK
A fesztivál alapadatai – zsűri, díjlista, kiadványok – után idézünk a megjelent kritikákból.
Terjedelmi okokból ezek kivonatok, a teljes írások megtalálhatók a weboldalunk 25 évet összefoglaló oldalán.
Kisalföld
Fábián György: Kulturális

termékünk a Mediawave,
a Győri Balett és a VOLT Fesztivál

2007.01.03. /részlet/
…A Kisalföldben közöltünk az év végéhez közeledve egy fesztiválelemzést,
melyből kiderült, megyénk legismertebb – külföldön is! – programsorozata a
Mediawave. A nemzetközi film- és zenei fesztivál tavaly nagyot dobott. Majdnem túl nagyot! Akkora cirkuszsátrat építettek a győri Széchenyi térre, hogy
sok városlakó nem látott tőle. Vagy a pipától, hogy miként kerülthet oda. Pedig
a sátor jó ötlet volt, és funkciójában is kiválóan illeszkedett a nemzetközi szinten is nívós programokhoz. A Mediawave költségvetése nem gyarapszik, de
a nézőszámok igen. Tavaly – pont a sátorral – a szervezők jobban nyitottak a
szélesebb közönség felé. Akik részt vettek a programokon, megállapíthatták,
a Mediawave ma már egyáltalán nem szűk rétegnek szóló program. Ma már
egy európai szintű, egyszerre több uniós államban is jelen lévő kulturális öszszefogás eredménye. Ilyen szempontból magasan kiemelkedik bármilyen
másik megyei eseménysorozatból. Gyanítható, ha lesz kulturális támogatása
az EU-nak, akkor leginkább a Mediawave-hez hasonló események kaphatják
meg…

programmal rendelkező fesztivál, nem ismert és indokolatlan önkormányzati
döntésháttér miatt ellehetetlenül, miközben számtalan lépés történt és tudottak
voltak az előkészületek.
Nem is szaporítva tovább a szót, kérjük a hír írásbeli és konkrét indoklással
való megerősítését, vagy a remélt álhír cáfolását! Levelünkre március 2-ig
írásbeli választ várunk… Ha választ nem kapunk, ami előző egyirányú levelezésünkből feltételezhető, akkor úgy tekintünk az ügyre, hogy a Széchenyi
tér az előzetes megbeszélések értelmében rendelkezésünkre áll. De nagyon
örülnénk, ha a következő napokban (még a héten) találkozgatnánk valamelyikükkel, hogy eloszlassuk a remélt félreértéseket… Bennünket a fesztivál
közelsége miatt rendkívül sürget az idő, ezt kérem, értsék meg.
Tisztelettel Hartyándi Jenő”

Egy tanulságos levél,
Borkai Zsolt új polgármesterhez
Győr, 2007.02.28. (két hónappal a fesztivál kezdése előtt) részlet:
„Az elmúlt napokban több nem hivatalos és félhivatalos forrásból eljutott hozzánk a hír, miszerint a Polgármesteri Hivatal nem engedélyezi a Széchenyi
tér használatát a MEDIAWAVE Fesztivál idejére. Reméljük, hogy mindez csak
kósza rémhír…
Előzmények:
1./ az új önkormányzat megalakulása után kerestük a kapcsolatot az új vezetéssel, érdeklődve partnernek tekintik e városjobbító, marketing és idegenforgalom növelő civil kulturális tevékenységünket (levelek polgármesternek,
alpolgármesternek, a fesztivál jellegének, helyigényeinek felvázolásával - válasz nélkül),
2./ kuratóriumunk vezetőinek találkozója a polgármesterrel (protokoll beszélgetés),
3./ alpolgármesteri, megtisztelő látogatás irodánkban, ismerkedés, jövő felvázolása, helyszínek,
4./ hosszú hallgatás után levél az alpolgármesternek (mellékelve – 2006. november), sürgetve, hogy sok dologban dönteni kell a továbblépés ügyében,
mert a program szervezése végstádiumba érkezett és feltéve az alapkérdés:
„Szüksége van-é a fesztiválra Győr városának?”
5./ találkozó a főépítésszel (2006. december) közterületi igényeink alaprajzokon való letevése, válasz, hogy minden rendben, de egyelőre nem tudni, hogy
ki miben dönt,
6./ személyes kihallhatás kérés az alpolgármestertől a levélre való válasz elmaradása miatt (2007. január), ahol elhangzott, hogyan is kérdezhetünk ilyent,
hogy szükség van-e ránk… Ott elhangzott, hogy minden rendben, csak le kell
papírozni a dolgot…
7./ felkerült az internetre a fesztivál programja… (2007. január 25.)
8./ elküldtük kérés és segítségfelajánló listánkat a marketingvezetőnek (2007.
január) és elindult egy közös gondolkodás, egymás segítése, minden rendben
látszónak tűnt… amikor elkezdtek szivárogni a hírek…
A Széchenyi tér betiltásának következményei:
- egy több mint egy hónapja promotált térprogram megomlása,
- lekötött koncert és vállalkozói szerződések kártérítése
- már kibérelt berendezések, sátor, faházak szerződései
- a Széchenyi tér a fesztivál központja, szíve és a környezetében lévő összes
középületben programjai zajlanak…
- … a fesztivállátogatók itt kapják a fesztivál és Győr eszenciáját, mert egy jó
fesztivál nem egyszerűen programok sorozata, hanem hangulat, amit a nem
győriek elvisznek magukkal – hírérték, idegenforgalom!
- ha a fesztivál szívét kényszerűen kiemeljük az őt körülvevő testből, a következmények elképzelhetők, de mindenképpen jelentősen sérül a működése
- elég rosszul kommunikálható, hogy egy hosszú idő óta előkészített, kész
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Népszabadság
Bihari László: Hartyándi:

szellemi vasfüggöny He-

gyeshalomnál
2007.04.18. /részlet/
… a (civil) rendezvényeknek nem jobb a helyzete, mint anno Csokonainak,
aki szerint az is bolond, aki poétává lesz Magyarországon…
A szervezők egyik legfőbb gondja az, hogy a nemzetközi elismertségük ellenére itthon minden évben teljesen bizonytalan, hogy megrendezhetik-e a következő fesztivált. Külföldön viszont egyre több város csatlakozik a
Mediawave-hez… A Passport Control elnevezésű nemzetközi műhelyre pedig
a világ 10 országából 60 fiatal érkezik.
A szervezők a nehézségeik miatt úgy érzik, hogy nem csak előlük, hanem az
új utakon járó, tehát még nem főáramú, vagy "mainstream" kultúra egésze
elől elszívják a levegőt Magyarországon azok, akik már beérkeztek… "A hivatalos magyar kultúra próbálja őrizni bebetonozott állami támogatási hátterét,
privilégiumait, határozottan lezárva az utat az újra és újra előtörő, friss művészeti áramlatok elől." …
Csatlakozott-e a magyar kultúra Európához? - ezzel a címmel rendezik meg
a "párhuzamos kulturális szervezetek" konferenciáját a Mediawave-n… Hartyándi Jenő, a fesztivál igazgatója szerint egyfajta szellemi vasfüggöny van
ma is a határainkon, amelynek következtében nehezen eladható a magyar
művészet külföldön…

Magyar Narancs

„Furcsa ötvözet”
2007.április /részlet/
- Mennyire lehet ráismerni a legelső Mediawave-re az idei, tizenhetedik rendezvényben?
- Biztos, hogy más ez a fesztivál ma, mint volt 17 évvel ezelőtt. Amikor anno,
a rendszerváltás évében negy lekesen belekezdtünk, próbáltunk a saját lehetőségeinket is túllicitálva, gyakorlatilag nulla forintból létrehozni egy működőképes konstrukciót. Egészen más helyzet a mostani, amikor egy évig
szervezel egy fesztivált, megpróbálsz komolyabb pénzügyi alapokat teremteni,
és idehozol pár nagyon híres művészt a film és a zene területéről. Nem
ugyanaz a folyamat. Az elején ez inkább egy baráti-művészi társaság civil
kezdeményezése volt, és nagyon jó eredménynek számított, hogy néhány
százan eljöttek… Sokan a mai napig azt gondolják, hogy filmfesztiválként indultunk, s lám mi lett belőlünk, de ez nem igaz. Az első pillanattól kezdve egy
összművészeti fesztiválban gondolkodtunk, csak ez az elnevezés akkor még
nem volt ismeretes. A katalógusokból ez jól visszakövethető…
Kisalföld
Gülch Csaba: Mediawave mini sajtossal
2007.04.26. /részlet/
Koncertekre nem licitáltak, de az internetes árverésen a Mediawave filmműhelyére jelentkezett támogató (UPC). Az egyik győri autóház a szállításhoz
járműveket, egy szponzorcsapat pedig egyedi csomagolású kekszet ajánlott
a fényíró fesztiválnak…

pusztításról, Afrika fellázadásáról énekelt nekik. És felhívott a színpadra egy
csapat helybeli fiút, hogy bemutassák brake dance tudományukat. Ennek nagyon tudott örülni a győri közönség.
Egyszóval a Mediawave egyre inkább - ünnep.
Fidelio
Máté J. György: Egyensúly, kommunikáció, energia
2007.05.08. /részlet/
Meglepett volna, ha a győri Mediawave fesztivál szervezői elfeledkeznek
róla, hogy negyven évvel ezelőtt... hunyt el John Coltrane, a modern jazz
egyik legnagyobb alakja. Ám a várakozásoknak megfelelően egy különleges hangversennyel tisztelegtek a szaxofonos emléke előtt.
Létezik …vélemény… azt sugallja: a free jazz is meghalt John Coltrane halálának napján… a győri Mediawave koncertjei rácáfolnak e nézetre… Elég, ha
az idei győri fesztiválon is fellépett Peter Brötzmann vagy Charles Gayle életművére hivatkozunk… a győri Coltrane-emlékkoncert művészeti irányítója
Chris Potter lett, az amúgy már évek óta a világklasszisok közé számító muzsikus nem tartozik a „Coltrane-követők” táborába. Soundja rendkívül egyéni
és újszerű… A választás mégis indokolt volt, hiszen Potter szelíden öntörvényű világába természetesen a Coltrane-inspiráció is beletartozik… A másnapi
Dave Liebman-Ellery Eskelin koncert címében ugyan nem szerepelt Coltrane neve, de Liebman fellépésein a nagy előd szelleme szinte mindig ott
lebeg a színpad felett. Így volt ez Győrben is…

Magyar Narancs
turorudi:

Brötzmann után
2007.04.28. /részlet/
Tegnap este minden sóhaj
bennszakadt, és még az ég is fennmaradt - nem volt bátorsága leszakadni, oly erőteljes dinamizmussal
rontott ránk Peter Brötzmann a
svájci jólét rosszallóival (Michael
Wertmüller - dob, és Marino Pliakas
- basszusgitár) jazz-trashmetál koncertjével. Azt hiszem ilyet még nem
hallottam élőben: a koncert után
olyan érzésem volt, hogy innen
fogva mindegy mi lesz, úgyis minden megtörtént már, aminek meg
kellett történnie…
Zene.hu
Józsa Bernadette: Cseh

Tamás üvegszobrot kapott,
majd koncertezett 2007.04.29. /részlet/

A Fesztivál második napja vidéki programokkal kezdődött. A reggel induló buszok először Écsre vitték ki a vendégeket, majd onnan egy traktoros menettel
“hajtottak” át a vállalkozó kedvű résztvevők Ravazdra… A külföldi népzenébe
török illetve kurd vendégművészek engedtek betekintést, a kora délutáni órákban a Sarikamis együttes zenélt… A nap fő attrakciója a … Charles Gayle
Trió volt, amely minden free jazz rajongónak remek csemege lehetett. A frontember mára élő legendává nőtte ki magát… több generáció tekinti példaképének.
Népszabadság
Bihari László: Mediawave népünnep
2007.05.03. /részlet/
Valamikor a Mediawave-re járni különös hobbi volt. Nemzetközi fesztivál, de
nem Pesten van, filmes seregszemle, de alternatív, dzsesszkoncertek vannak,
de mégsem dzsesszfesztivál, mert rengeteg a népzenei fellépő is, ezt a köztes
műfajt kevesen szerették. És nem ismerték. Győrben sem… Idén Győr főtere
egészen megtelik esténként. Minden korosztály, kiöltözött helyiek, családok
sok gyerekkel, valamint rengeteg külföldi eszik, iszik és rendes művészetet
fogyaszt… Például Győr romák lakta negyedébe, ahol kitódult a lakosság egy
utcabálra, majd bejöttek a főtérre, és hétfőn este a nemzetközi közönséggel
együtt mulattak. A Terrakota nevű portugál zenekar, amely afrikai, jamaikai és
hindu tradíciókra építve csinál modern tánczenét, a korrupcióról, a természet-

FilmTett (Erdély)
Bartis Noémi: Anti-trend évről évre
2007.május /részlet/
A legnevesebb győri kulturális esemény, a valamilyenség felvállalásával képes
szerelmeseivé tenni látogatóit és évről évre visszavonzani az arra tévedő érdeklődőket, ami egy fesztivált is épp olyan karakteressé tud tenni, mint egy
napokig kísértő, jól megformált filmbéli jelenet. A Fényírók fesztiváljának felvállalt küldetése a hagyományos és modern kettős tisztelete, ütköztetése vagy
párhuzamba állítása, valamint a szokványostól eltérő, a „felkapott” ellenében
működő, mégis értéket felmutató produkciók, filmek bemutatása széles közönség előtt. Célzottan specifikus, s rétegnek szóló. Legfőbb ismertetőjele:
lelke van… Éjfél van. Szimultán több koncert és filmvetítés, és ha kilépsz a
pici udvarra, ott erotikus mesét mond valalki, erős tájszólással. Előfordulnak
progrmban nem szereplő, spontán akciók is: fiatalok csoportba verődve sámlit
festenek, vagy hipphoppos népzenei buli kerekedik a Rómer-ház udvarán. A
„wave” úgy viselkedik, mint egy arcátlan kamasz, nem akar felnőni. Nem akar
többnek tünni, mint ami. Nincsenek VIP fogadások, vörös szőnyegek, limuzin… A fesztivál védjegyeként elhíresült esetlen madárfigura sem szigorú esztétikai mérceként hajol a fesztivál fölé, hanem inkább arra temérdek
emlékanyagra emlékeztet, amivel a rendezvény évente megajándékoz. A Mediawave a legszeretnivalóbb botcsinálta fesztivál a világon, őszinte hangulata
mindezidáig verhetetlen…
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Hartyándi Jenő fesztiváligazgató 2007. 12. 09-i nyilatkozata: „A fesztivál ma is szinte ugyanazokkal a problémákkal
küzd, mint indulásakor. Legfeljebb a szervező gárda rutinosodott. Minden évben szinte a nulláról kell kezdeni a munkát, mert a társadalmi környezet, önkormányzati-állami kultúratámogatási rendszer csak egyre zavarosabb, évente permanens változó, kiszámíthatatlan lett. És az Európai Unióhoz csatlakozás után
sem mutat semmilyen jelet arra nézve, hogy átvegye az európai kultúratámogatási rendszert, amely több évre való előregondolkodáshoz teremt támogatási
hátteret, azaz több évre előre ad támogatásokat. Nyoma sem látszik e rendszerrel való harmonizációra törekvésnek, a két rendszer egymáshoz való közelítésének. Miközben elvileg az Unió részei vagyunk. Ezért nagyon nehéz ma Magyarországon európai pályázatokat beadni, mert oda két évre előre kell programot
benyújtani. Miközben nálunk egy 2008 április végi fesztiválra (MEDIAWAVE), 2008 február-márciusában lehet pályázatokat beadni. Jó esetben a fesztivál
idejéig a döntések megszületnek, a pénz úgy fél-egy év múlva jut el a pályázóhoz. A nemzetközi művészek és partnerszervezetek ezt nem értik. Elképzelhetetlennek tartják, hogyan lehet ilyen „rendszertelen rendszer”-ben dolgozni. Nemzetközi szerződéseket kötni. Minőségi, nemzetközi hatású teljesítményt
nyújtani. A rendszerváltás utáni első időben még azt hittük, hogy ez a szocializmus maradványa. Majd csak kikopik egyszer. Az utóbbi időben - mintegy 15 év
után - tudatosodott, hogy sokkal mélyebb a probléma gyökere… Szeretném még megélni, hogy 18 éves korába lépő, lázadó kamaszkorán lassan túllépő, civil
kulturális víziónk, amit MEDIAWAVE Fesztiválnak hív a köz, egyszer valósan nemcsak Európában, hanem európai körülmények között működhessen. Valós európai rangjához méltóan! Sem többre, sem
kevesebbre nem vágyom! Realista, értékalapú megítélésre!”

MEDIAWAVE ANZIX

Rómer ház, Győr, egész évben folyamatosan működött. Eddig Csapó Lajos, innentől Hajnal Zoltán „Zotyó” szervezte a filmklubot és moziprogramot. Lajos Angliában próbál
szerencsét, ma már tudhatóan ottragadt és Győr elvesztette egy öntevékeny és hatékony kulturális alapon gondolkodó fiatalját. Zotyó meg sok év Németország után tért haza.
A Hrabal artmozi: két teremben (Premier és Káldy terem) napi 3-3 filmmel, júliustól Kertmozi a Káldy terem helyett napi két előadással és heti rendszerességű
filmklubbal (Filharmonikusok) működött. Március – mozi randevú, április – 11, Francia Filmnapok, Mediawave Fesztivál, május – indul a Hrabal kertmozi, augusztus – Moziünnep, októbertől – teritéken a nő filmklub.
Underground klub programjából: január – Cserefa táncház, Ki jön a hátad mögött? – kiállításnyitó, február – Holnap zenekar, LK-Beat zenekar, Oscar Guzmán (ESP), Farsang
a Paravans zenekarral, Enrico Crivellaro & Lukas Knöfler & Raphael Wressnig Hamond Trio (ITA/AUT), HunD Link Project (GER/HUN), március – Mediawave Népzenei Műhely, Ripoff
Raskolnikov Band (AUT/HUN), Unheard Voices, Angyalzaj felolvasóest, Újkút HK, Testi Egyenleg Ska Kollektíva, Mozaik Egyesület: Állarcosan, Fényséta – kiálíltásnyitó, Fanfara Complexa,
Dumaszínház – Szőke András & Bödőcs Tibor, Eleven Hold, 8. Győri Ütősfesztivál, Medgyaszay épületei ma – Varga Péter kiállítása, Erős Pista koncert, április – Mediawave Népzenei
Műhely, Dumaszínház – Badár Sándor & Litkai Gergely, Az oroszlán ugrani készül! – amatőr zenekarok fesztiválja I-II, A Maszek Színház – Garaczi László: Fesd feketére!, Peacetones
koncert, Pozvakowski, Mediawave Fesztivál, május – Gunyhó Kolos fotókiállítása, Hastánc workshop Győrffy Katalinnal, „Kulturális központ” 2007 Győr – győri építészhallgatók kiállítása,
május – Narco Polo zenekar, Sketches of Spain + Headphone koncert, Big up! Ska Party, Kaukázus koncert, Vadatone + Tommy Bruthko, július – I. Fringe Fórum – Új utak – New Lines
könnyűzenei tehetségkutató verseny, 17. Kisalföldi Folklór Fesztivál, Mozaik Színjátszó Egyesület – Rejtő Jenő: Ki a legény a csárdában, augusztus – The Secrets, Újkút HK, szeptember
– Grupa Palotai (FRA), Fekete Teve + Nikson, The Rest, Takáts Eszter szóló, LK-Beat, október – Mezei Szilárd trió (SRB), Khoiba (CZE), Király Farkas, Vincze Ferenc, Jász Attila, Sütő
Csaba felolvasóestjei a Könyvszalon keretében, Manuel Mengis Gruppes (svájc), „A kis herceg rózsái”, Monarchia Fesztivál táncház, Zsozsi Zero, november – Les Hurlements D’Leo
(FRA), Rómer Zenei Műhely, Bilokánsok, Deti picasso (ARM/RUS) & Grencsó István, Random Klub, Vad Fruttik, Nucleus Roots (UK), Dániel Balázs, Wakachuka + Colombre Band, Tiszavirág Quartet, december – Trottel, Építész Klub, Turkka & Paalanen (FIN), Rómer Népzenei Műhely, Makám, Herb Robertson + 100NKA (USA/POL), S.o.s. + The Ciorridors, Rómer
karácsonyi buli a Paravans zenekarral, Bodriszatva, Évzáró koncertek - Rómer Blues Workshop, Takáts Eszter és a Gumizsuzsi

MEDIAWAVE Klub kedd esténként a Szimplában - Népszabadság Online

• 2007.02.05. – „Február 7-től - kivételesen
szerdán - a Fesztivál kezdetéig minden héten kedd este „Budapestre költözik a MEDIAWAVE”. A közönség így a fesztivál kezdetéig ízelítőt kap az elmúlt 16
év filmjeiből, zenéiből, történéseiből. A szervezők tizenkét alkalmat terveznek…”
Milyen város Győr? - országos workshop: középpontban a kultúra
„Február 16.: Tóth Péter (Keret Egyesület): Kulturális együtt-működések szerepe az EKF kapcsán - Hartyándi Jenő (Mediawave), Szabó Gergely (Keret Egyesület): Mediawave teraszosítási projekt, Kikeret projekt…” (Kisalföld, 2007.02.14.)
HunD Link Projekt II. Workshop, Győr, 2007.02.22-24. - Az előző évben Kölnben indult folyamat győri próbával folytatódott. A két különálló
helyszínt a levéltár pincéje és a Rómer ház pincéje közt szimuláltuk. Fontos ehhez hozzátenni, hogy akkor még nem állt rendelkezlésre a mai korra jellemző
szélessévú inrternet kapcsolat, de a Grencsó István vezette muzsikusaink e második alkalommal már kezdtek ráérezni e furcsa kísérletben rejlő lehetőségekre
és korlátokra is. Hogy a T. olvasó értse a problémát, az interneten keresztül a másik oldalon megjelenő hang késleltetést szenved. Amint azt a mai internetes,
televíziós kapcsolásoknál is lehet látni/hallani. A meghallott zenére való reakció is késleltetve ér vissza a túlsó oldalra. Ez volt a kísérlet legnagyobb kihívása
a bonyolult technikai hátterek biztosítása mellett. De muzsikusaink kitaláltak olyan lebegős hangszöveteket, amelyek jól fogadták eme késleltetéseket. Szép,
meditatív muzsikák születtek…
HunD Link Projekt záróelőadás, Győr, 2007.04.28-29. - „A projekt egy virtuális performance, amely egy időben és térben két távoli
helyen, Kölnben és Győrben valósul meg. A projekt során kortárs magyar és német művészek jövőre vonatkozó vízióit mutatjuk be a zene- és vizuális művészeten keresztül…” A zenekar egyik oldala a Mediawave Fesztivál keretében, a másik a kölni Music Triennale keretében állt fel és játszott. Kifejezetten
sikeresnek és jövőbe mutatónak tekinthetjük e Bipolar német kulturális program által támogatott kisérlet megvalósulását, amelybe a magyar NKA is beszállt.
A résztvevők voltak: Grencsó István (magyar zenei vezető), Matthias Muche (német zenei vezető), Szilágyi Kornél (magyar vizuális vezető), Sven Hanne
(német vizuális vezető), Kézdy Luca – hegedű, Hock Ernő – bőgő, Szabó Hunor – dob, Tóth Viktor – szaxofon, Marion Wörle – elektronikus hangszerek, Philip
Zoubek – zongora, (Pettendi) Szabó Péter – fotográfus, Michael Thies – vizuális művész.

A győri Széchenyi Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara egy filmes
szakindítási program kidolgozására kérte fel a Mediawave-et
Győr, 2007.05.02. - Rechnitzer János professzor, rektorhelyettes a Mediawave Fesztiválon kapott el és kezdett fűzni bennünket, hogy segítsünk nekik a tervezet kidolgozásában.
Mi ezt Aponyi Noémi filmes kolléganő közreműködésével, társadalmi munkában meg is tettük. Hosszas
huzavona után, többször módosított formában végül
megkapták az engedélyt. Ekkor arra kértek bennünket,
hogy segítsük reklámozni az új szakot, mert úgyis mi
és az általunk szervezett, filmműhelyeinkben sok éve
dolgozó oktatógárda fog benne tanítani. Mi ezt megtettük, majd egyszercsak egy jelentkezőtől tudtuk meg,
hogy az egyetem visszavonta a szak indítását. Hogy,
miért arra indoklást a mai napig sem kaptunk.
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XVI. Bilibáncs népi hagyományőrző tábor és fesztivál a víz jegyében, Rábapatona, 2007.06.25-30. - Programból: Radu Igazság: Rána Mon Amour
2002 fotókiállítása, Máté Imre: Yotengrit 3., Mediawave Filmtábor filmjeiből.
Tango de Astillero (Buenos Aires) koncert, Richter terem, Győr, 2007. 07.24. - Piazzola világát idéző, a Bakonyalji vigasságokra,
Európába először érkező új tangó csapatnak szerveztünk egy koncertet Győrbe is. Kibéreltük a Richtert. De azért a ravazdi pajtában adott koncertjük sokkal
emlékezetesebb marad. A Mediawave archívumban megtekinthető.
Bakonyalji vigasságok 2007 – Térségi Művészeti Fesztivál, Écs, Lovászpatona, Kajárpéc, Ravazd, 2007.07.20-28. – hagyományőrzés, fotókiállítás, filmvetítés, főzőverseny, koncertek: Tango de Astillero (Buenos Aires), nemzetközi zenei műhelyek: Grencsó AMA – post-new-urbán beat, Zywiolak
(POL) – biometal, Rene Lacko Hendrix Revival (SLK), Dj Eargazm Session (AUT), „Poszt-Szoc-Kár” Szőlőjáró tuning munkagépek felvonulása. + Intenzív
Orientális Tánchétvége Győrffy Katalinnal. Dinnyecsősz, népi színjáték, Kajárpéci vízirevű: Sobri Jóska akasztása, Boka Gábor vásári komédiája, Bakonyalja
szépe választás.
MEDIAWAVE Nyári Művészeti Tábor, Ravazd, 2007.07.20-28. - Benne: film,
animáció és fotó szekció, színpadmesterképző, „Új Utak – New Lines” Nemzetközi Zenei Műhelyek,
elkészült filmek: Herpai Sára – Étvágy, Radu Igazság – Csoportkép, Elhagyott kert, Fotóműhely munkában, Lugasban, Portrék, gyepesítés, Knakker Zsófia – Hosszú nap, Csutor Gábor – Matyi, Balogh
János & Csóka Miklós & Fórizs Attila & Miklós Albert Lóránt – Pathé úr és a vörös macska, Mirela
Vlad – Rajz, Astillero – új tangó Buenos Airesből
„Új Utak – New Lines” Nemzetközi Zenei
Műhely – Mediawave Zenei
Tábor, Művészetek völgye,
Bárka
Kikötő,
Pula,
2007.07.29-31. Öt ország
(cseh-lengyel-magyar-osztrák-szlovák) fiatal zenészei
találkoztak Ravazdon, majd
Pulán folytatták a műhelymunkát.

Cinema Gulash – Mediawave Fesztivál és Tábor Speciál, Uherské Hradiste,
Csehország, 2007.07.25. A ravazdi tábor egy része felkerekedett és elutazott a morvaországi
kisvárosba, ahol az ottani Nyári Filmiskola, igazából filmfesztivál keretében bemutatták a
Mediawave-et és a nyári táborunkat.

„Meetings in Siberia” – Nemzetközi Dokumentumfilm
Fesztivál, Novoszibirszk, 2007.09.07-13. + Passport Control 3. Nemzetközi Művészeti Műhely - Az első nemzetközi kikacsintása a Passport Control sorozatnak. Magyar fiataljaink a Transszibéria Expresszel, 5 nap alatt közelítették meg a helyet. Az onnan 800 km-re
lévő Altájba is elmentünk velük. Kicsit megviselte őket a workshop. Résztvevők: Gazsó Zsuzsanna, Eszter Dani, Nagy Attila, Dohi Gabriella, Szeift Ákos, Pettendi Szabó Péter és Hartyándi
Jenő. Készült filmek: Gazsó Zsuzsanna: Artyum, Szeift Ákos: Werk és rengeteg fotó: Szabó Péter, Szeift
Ákos, Nagy Attila.

A MOVEAST Nemzetközi Filmfesztivál zenei szervezője a MEDIAWAVE, Pécs, 2007.09.30-10.07. – „…nem egyszerű koncertsorozatról van szó, hanem a régió
muzsikusainak alkotóműhelyszerű együttműködéséről. A külföldi zenekarok a közép-európai régió, saját
országukban és zenei stílusokban csúcson, csúcs közelben lévő, népszerű együttesek, amelyek többsége
bemutatkozik a saját formációjával is, de ezen kívül részt vesz egy 3-5 napos közös alkotó folyamatban,
ahol magyar, pécsi és más országok muzsikusaival egyedi, megismételhetetlen produkciókat hoznak létre
a jazz, a blues, az underground, az elektronikus és az ethnorock stílusok területén….”
Európa Filmfesztivál, Kars, Törökország, 2007.10.08-18. + Passport Control 4. Nemzetközi
Művészeti Műhely - Törökország kelet, kurdok lakta végében megvalósuló workshop résztvevői: Török Ferenc (tanár), Ambrus Emese, Béres Dani, Csuja László, Hernyák Kristóf, Anna Kazanova (UKR), Király Tamás,
Kiss „Gravi” András, Anastasiya Maleeva (UKR), Somogyvári Gergő, Rechnitzer Zsófia, Zomborácz Virág és
török fiatal filmesek és fotográfusok. Elkészült filmek: Király Tamás – Sidar, Csuja&Somogyvári – Az ember,
aki a főnök pénzén vidámkodott, Somogyvári – Autóroncs, Béres Dani – Labdaszerzés, Zomborácz Virág –
Préda, Török Ferenc – Víz, Aponyi Noémi – A hó városa, Hartyándi Jenő – Devecseri Fiúk. És rengeteg fotó.
Zenei és táncos részről, szervezőként a csapat tagja volt a Fláre Beás együttes, Kovács Norbert „Cimbi” és
Deésy Gábor „Kacsa”, Vajda Violetta, Aponyi Noémi, Hartyándi Jenő. Itt ismertük meg Sevgi Can Yagcit, aki
magyarra tolmácsolt nekünk és Yasimot, a szakácsot, mert az ő éttermében főztük a magyar gulyást és sütöttük
a palacsintát a magyar ételbemutatóra. Sokszor járt aztán nálunk és főzött finomakat sokak örömére.
D’arts Digitális Művészeti Fesztivál, Veszprém, 2007.10.20. - Hartyándi Jenő előadása
a konferenciarészben: A modern kor technikai vívmányainak hatása a Mediawave vizuális alkotásaiban.
Egy év előkészítés után közgyűlés elé kerül a Győri Filmalap koncepció határozati javaslata, Győr, 2007.11.06. - A projekt gazdaságfejlesztő, élénkítő szándékkal jön létre. A filmalap a tovább osztandó támogatásokat nemzetközi régiós pályázatokon szerzi meg. Az általa nyújtott támogatás
(szigorúan monitoringozott) feltétele a helyi (térségi) költés, amely a nyújtott támogatás minimum másfél-kétszerese. Azaz helyi színészeket, képzőművészeket (díszletek, kellékek), szolgáltatásokat (szállás, étkezés), technikai és szállítási háttereket, valamint egyes filmek speciális igényeihez alkalmazkodó
szolgáltatásokat kell igénybe vennie. Azaz munkahelyet teremt sok ember számára. Az első időben időszakosat, de ha kialakul egy háttérgárda, és egyre több
film forog a régióban, az a filmipar stabilizálódásán át folyamatos munkát is biztosíthat sok szakembernek.
A Széchenyi Egyetemen jelenleg akkreditálás alatt álló kommunikáció és filmszakkal való hatékony együttműködés a helyi szakembergárda kialakulását segítheti. A tervek szerint a Győri Filmalap kezelésével a Mediawave-et bizzák meg, mint a program kezdeményezőjét.
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2008. év
18 éves a MEDIAWAVE Fesztivál
„Na, idefigyelj, fiam! Vedd már észre, vége a tinédzser kornak. Eleget lázadtál, csavarogtál. Eleget mászkáltál mindenfelé a világban. Felnőttél!
Tudom sokáig nem értettünk szót egymással! Ismerd be, néha nem is lehetett veled mit kezdeni! Belátom, nem értettem sokáig, mit is akarsz az élettől, mit
akarsz kezdeni magaddal! Mire jó ez a sok furcsaság, cifra vircsaft? Minek ez ide? Minden jó úgy, ahogy van, volt! Ez őseink öröksége! Mondtam, mondták!
De ma már mégis úgy látom jót tett néked, hogy többször vetted a tarisznyát, még ha sokszor nem is volt más benne, mint idesanyád hamuban sült pogácsája
és mesterlegény módjára, vándorútra keltél. Messzi országokba mentél, keresni őseink nyomait az őshazában, meg amerre töredékeinket széthordta a szél!
Szibériába, Ázsia közepibe, Altájba, Dzsungáriába! Még a nagy fal mögé is eljutottál! De a közel-távolt is bejártad, és megismerted a tótokat, oláhokat, polákokat,
rácokat, köztük szórványainkat! Megbarátkoztál vélük! Még a labancok javát is a magad oldalára állítottad! Sokakat hoztál ide közülük, megmutatni milyenek
lehettünk és milyenek ők valójában! Rokonokat és ellenségeket! Vagyis azokat, akiket annak hittünk, mert azt mondták róluk, akiknek azt kellet mondaniuk!
Míg meg nem ismertük őket, hittük is! Na, nem nagyon beszéltél róla, de azé’ a sógor többször megírta, hogy mi mindent művelsz idegen honba, és hogy
sokfelé megjegyezték, megírták a neved, nevünket, és mindig győriként, a Rába és Duna összefolyásától valóként emlegettek. A pesti újságokat is szoktak
elém rakni a barátok, ismerősök, hogy ni, itt a fiad, a mi fiunk, akkor azért kihúztam magam.
Látom megtaláltad számításod az idegen földön. Sokat tanultál, ellestél tőlük, becsületet szereztél magadnak, nekünk!
Benőtt a fejed lágya! Ideje fiam, hogy hazatérj, és itthon a mi közösségünk számára hasznosítsd tudásod! Kellene ez nagyon, mert amióta megszüntették a
határokat, el kéne igazodnunk az új világban! Kellene a tapasztalat. Rég elszoktunk már a vándorlástól, az alkalmazkodástól, idegen népek befogadásától,
ami ősi elemünk volt lovas, vándorló életmódunk idején. Lehet, hogy vissza kellene térni ősi örökségünkhöz? Amit lassan kitöröltek belőlünk az elröppenő évszázadok, ha szépen akarok fogalmazni, de ha valósághűen, akkor inkább a ránk telepedő idegen elemek, akiktől a leggyalázatosabb szokásokat vettük át
(nyugat felé tekintgetés, városszéli nagyáruházak, televízió, saját értékeink tiszteletének hiánya). Talán inkább a jó, és számunkra hasznos szokásaikat kellene
átvenni, nem? Ebben is elkelne a segítség!
Tudd azt is, hogy itthon is azért kicsit változott a helyzet. Lehet, hogy örülnének, ha többet lennél itthon, mások is örülnének, ha netán hazatérnél!”
(részlet a „Fényírók Fesztiválja” című népmeséből)
(Hartyándi Jenő főszervező előszónak szánt írása, ami végül nem került be a katalógusba)

2008. április 26 - május 3.
Fesztivál Centrum: GYŐR, Régiós helyszínek: Magyarország - CSORNA •
GYŐRÚJBARÁT • FERTŐD • KAPUVÁR • MOSONMAGYARÓVÁR • MÓR
• SZÉKESFEHÉRVÁR • TÁP, Szlovákia - DUNASZERDAHELY • LÉVA • POZSONY • VÁGSELLYE, Románia - SZÉKELYUDVARHELY, Lengyelország
– MYSLOWICE • VARSÓ • WROCLAW • SANOK

A szervezésben résztvevő főbb munkatársak
Kuratóriumelnök: Durst György • Főszervező: Hartyándi Jenő • Általános menedzment: Csete Orsolya, Váci Melinda • Filmmenedzsment: Kádár Sándor, Aponyi
Noémi, Durst György • Film előzsűri: Durst György, Silló Sándor, Csáki László,
Varga Balázs, Zomborácz Virág • Filmasszisztensek: Hajnal Zoltán „Zotyó”, Hozó
Jenő, Berta László • Zenei menedzsment: Pusker Péter, Varjú Nándor, Hartyándi
Jenő • Technika vezetők: Tóth Péter, Kádár Sándor • Arculat, kiadványok: Nagy
Péter • Egyéb: Frey Ary, Pollák Marianna, Tánczosné Margit, Deésy Gábor „Kacsa”,
Naszály György

Filmprogram
66 országból 1084 nevezés érkezett, ebből 61 főprogram (verseny), 96
kategória- és bemutatóprogram (információs és speciális). Nevezési
kategóriák: általános, kisebbségi, porlepte dobozok, „1968 árnya”

A nemzetközi filmes verseny díjazottjai

A diákzsűri díja
Alexey FEDORCHENKO (RUS): Elsőként a Holdon

A zsűri különdíja
Rafal SKALSKI (POL): 52 százalék

A legjobb operatőr díja
Erdély Mátyás: Türelem (Nemes Jeles László filmje)

A legjobb ifjúsági film
HORVÁTH Lili (HUN): Uszodai tolvaj

Győr város díja
Pavel MEDVEDEV (RUS): A Naptól a harmadik bolygón

A legjobb kísérleti játékfilm
BUHAROV Igor & BUHAROV Ivan (HUN): Lassú Tükör

KPMG „Felelős társadalomért“ díj
Marcin SAUTER (POL): Az első nap

A legjobb dokumentumfilm
Andrey PAOUNOV (Bulgária): A szúnyogirtás és más történetek

A fesztivál fődíja
Thomas CIULEI (ROM): Virágok hídja

Nemzetközi zsűri
Ella DAVLETSHINA - film rendező, fesztivál igazgatója (RUS) • Mike HOOLBOOM - kísérleti filmrendező (CAN) • Samira SINAI - színész-, rendezőnő
(IRN) • TÖRÖK Ferenc - filmrendező (HUN) • KŐRÖSI Zoltán - író (HUN)
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A nemzetközi zenei program főbb pontjai
Jazz-improvizatív zene:
Mezei Szilárd szóló (SRB), David Murray Black Saint Quartet (USA), Grand
Magony Orchestra, To Live and Shave in LA (USA), Rudresh Mahanthappa
& Viyar Iyer (USA), Le Tigre des Platanes & Etenésh Wassié (FRA/ETIOP),
The Hub (USA), Djabe, Pulcinella (FRA), Tóth Evelin & Hamid Drake
(HUN/USA), Tóth Viktor Tercett (HUN/USA), Kovács&Szandai&Bors Trio, Jazz
Up, Hard Grove Trio, Singas Project, Grencsó Kollektíva, Kristin Asbjornsen
Band (NOR), Shades on Jazz on Noir (FRA/HUN/USA/POL/GER), Dzsindzsa,
Kistigrisek Francia-Magyar Improvizatív Zenei Műhely
Ethno és autentikus népzene:
Sarikamis (kurd), Fláre Beás Band, Fanfara Complexa, Passport Control
„Fehér folt” Project, Artem Trio (Altáj, RUS), Jeszenszky István & iráni muzsikusok, Rómer Népzenei Műhely, Cserefa, Transzfolk, Akkordeon Harmonika
Zenekar, Wakachuka, Colombre Band, Kerekes Band, MAraca (CZE), Apnoé
Egyedi & underground zene:
Kampec Dolores, Electric Blues Circus (AUT), René Lacko Blues Band (SLK),
Mediawave Blues Workshop, Ten Years After (GBR), Bodriszatva, Takáts Eszter, A Hawk and a Hacksaw (USA), Pándi/Keszei/Halmos/Prell/Grencsó, The
Paravans, Dániel Balázs, Arrabona Blues Breakers, AMA – Grencsó neobeat,
Camphell Brothers (USA)

PÁRHUZAMOS KULTÚRÁÉRT DÍJ 2008
JELES András - filmrendező (HUN) /1945Párhuzamos filmessége megkérdőjelezhetetlen.

KRITIKÁK & BESZÁMOLÓK
A fesztivál alapadatai – zsűri, díjlista, kiadványok – után idézünk a
megjelent kritikákból. Terjedelmi okokból ezek kivonatok, a teljes
írások megtalálhatók a weboldalunk 25 évet összefoglaló oldalán.

KOVÁCS Ferenc - ethno- és jazzmuzsikus, zeneszerző (HUN) /1957A 2000-es évek Dresch Quartetjének oszlopos tagja, saját, Magony nevű zenekarának vezetője, szerző, muzsikus, a Mediawave egyik alapembere.
NAGY József (Josef NADJ)- színész, táncos, rendező, koreográfus
(FRA/SERB) /1957A nemzetközi kortárs színházi, mozgásszínházi élet megkerülhetetlen, Európai
díjas egyénisége. Sajátos, egyedi stílussal rendelkezik. A vajdasági eredetű,
de Franciaországban prosperráló alkotó a korai Mediawave-ek rendszeres
résztvevője volt.
Mike HOOLBOOM - filmrendező (CAN) /1959Egyedi stílusú kísérleti filmes, kinek többször szerepeltek filmjei a Mediawaveen, amin több alkalommal ő is részt vett.
Jirí MENZEL - filmrendező (CZE) /1938Kelet-Közép-Európa egyik legkarakteresebb filmrendezője, aki három esetben
is részt vett a Mediawave Fesztiválon.
David MURRAY - jazzmuzsikus, zeneszerző (USA) /1956Az amerikai fekete jazz középgenerációjának különutas, virtuóz szaxofonosa,
basszusklarinétosa, aki 4-5 alkalommal is szerepelt a Mediawave Fesztiválon.
Első koncertjét, 2001-ben az „Év koncert”-jévé választotta a Gramafon zenei
szaklap kritikusi gárdája.

Kisalföld
Gülch Csaba: Gondok a Mediawave háza táján
/részlet/ 2007.12.12.
…A fesztiváligazgató további örömét is megosztotta a Kisalfölddel: a Nemzeti
Kulturális Alap (NKA), a világ rangos szakmai köreiben számon tartott rendezvényt „kiemelt, nagy fesztivállá" léptette elő. Ezzel kapcsolatban azért aggodalmát is megemlítette, ugyanis az NKA Kiemelt Fesztivál Alapja jövő
januárban alakul meg, és csak ezek után – legjobb esetben májusban – írnak
ki pályázatokat a védőszárnyuk alá vett kiemelt fesztiválok megrendezésére.
Így a Mediawave gyakorlatilag elesett az előkészítésre eddig minden évben
megpályázott és odaítélt kerettől, amely szükséges lenne életben maradásához. Annál is inkább, hiszen nonprofit, civil szervezet lévén az alapítványnak
nincs üzleti bevétele…

Hartyándi Jenő (fesztiváligazgató) nyilatkozata, 2008.01.22. /részlet/
„A fesztivál ma is szinte ugyanazokkal a problémákkal küzd, mint indulásakor. Legfeljebb a szervező gárda rutinosodott. Minden évben szinte a nulláról kell kezdeni
a munkát, mert a társadalmi környezet, önkormányzati-állami kultúratámogatási
rendszer csak egyre zavarosabb, évente permanensen változó, kiszámíthatatlan
lett. Több évvel az Európa Unióhoz csatlakozás után sem mutat semmilyen jelet
arra nézve, hogy átvegye az európai kultúratámogatási rendszert, amely több évre
való előregondolkodáshoz teremt támogatási hátteret, azaz több évre előre ad támogatásokat. Nyoma sem látszik e rendszerrel való harmonizációra törekvésnek,
a két rendszer egymáshoz való közelítésének... Ezért nagyon nehéz ma Magyarországon európai pályázatokat beadni, mert oda két évre előre kell programot hitelesen tervezni. Miközben nálunk egy 2008 április végi fesztiválra (MEDIAWAVE),
2008 február-márciusában lehet pályázatokat beadni. Jó esetben a fesztivál idejéig
a döntések megszületnek, a pénz úgy fél-egy év múlva jut el a pályázóhoz. A nemzetközi művészek és partnerszervezetek ezt nem értik. Elképzelhetetlennek tartják,
hogyan lehet ilyen „rendszertelen rendszer”-ben dolgozni. Nemzetközi szerződéseket kötni. Minőségi, nemzetközi hatású teljesítményt nyújtani. A rendszerváltás
utáni első időben még azt hittük, hogy ez a szocializmus maradványa. Majd csak
kikopik egyszer… Szeretném még megélni, hogy 18 éves korába lépő, lázadó kamaszkorán lassan túllépő, civil kulturális víziónk, amit MEDIAWAVE Fesztiválnak
hív a köz, egyszer valósan nemcsak Európában, hanem európai körülmények között működhessen. Valós európai rangjához méltóan! Sem többre, sem kevesebbre
nem vágyom! Realista, értékalapú megítélésre!”
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Aponyi Noémi riportja Hartyándi Jenő fesztiváligazgatóval, 2008.03.25.
…Idén az előző évekhez képest új helyszínen zajlanak majd Győrben a fesztivál programjai….
Fennállásunk 18 éve alatt hozzászoktunk már, hogy Győrben nem egyszerű dolog megrendezni a MEDIAWAVE Fesztivált… Az utóbbi három évben úgy tűnt, végre ismét megtalálta
a helyét a fesztivál a Széchenyi téren és környékén: a Rómer házban, a Lloyd moziban, az
Esterházy palotában, a Xantus Múzeumban és a Városi Levéltárban. A tavalyi fesztivál
után azonban megtudtuk, hogy ennek a csaknem idilli állapotnak vége, mert a város a tér felújítását tervezi.
Újabb csapásként ért bennünket, hogy bezárt a Lloyd mozi (szállodát építenek a helyén). Mindez teljes koncepcióváltást igényelt. Hosszú
mérlegelés után a megyeháza előtti tér, a Gyermekek háza és a Richter terem együttes használata mellett döntöttünk. … de ismét megkaptuk régi koncert
helyszínünket, a volt zsinagógát a fesztiválkezdés előtt két hónappal… De 18 éves működésünk megtanított bennünket arra, hogyan lehet hátrányból előnyt
csinálni. Az idén új fesztivál designnal találkoznak vendégeink a megyeháza előtti téren, köszönhetően a Leier cégnek, aki nekünk adta az épp bontás alatt
álló Frigyes laktanya tetőszerkezetének egy részét, és a Széchenyi Egyetem építészhallgatóinak, illetve tanárainak, akik mindebből egyedi hangulatú kaput,
zászlótartókat és színpadot terveztek, több eredeti ácsolat megtartásával. Így egy példátlan együttműködés, összefogás keretében Győr történelmének egy
kis szeletét is meg tudjuk menteni… A fesztivál központ helyszíneként továbbra is szeretnénk megtartani Győr városát, mert köt bennünket a lokálpatrióta ragaszkodás. Persze addig lehetünk lokálpatrióták, míg minimum a helyszínek adottak lesznek Győrben számunkra, és amíg támogató hangulat alakul ki a
fesztivál körül… A győri önkormányzattal való viszonyunkat ma sokkal jobbnak és perspektivikusabbnak látom, mint évekkel ezelőtt. Lassan
talán azt is megérjük, hogy hivatalosan is elismerik azt a számításokkal igazolt kb. 200-250mFt-os pénzügyi hasznot, amit az idegenforgalmi bevétellel generál a város életében a Fesztivál - nem a
fesztiválszervezők hasznára…
Origo.hu
Barok Eszter: Fényírók fesztiválja /részlet/ 2008.04.25.
Vajon hány olyan nemzetközi hírű vidéki fesztivált tudunk felsorolni, ahol
a kísérleti filmművészet és a woodstocki koncert-fíling kéz a kézben jár
az ifjúsági- és felnőtt alkotóműhelyek és konferenciák széles tárházával?
Akárhogy is, a győri (és számos határon túli települést is érintő) Mediawave mindenképpen a legnépszerűbb ezek közül…
Kisalföld
Gülch Csaba: Muzsika, film, szabadság /részlet/
2008.04.26.
David Murray számára a Mediawave a szabadságot, az igazi fesztivált, az
improvizációt, az avantgárdot, a dzsesszt s a remek filmeket jelenti.
Bár a Mediawave hivatalos megnyitóját ma este tartják a győri zsinagógában,
a fényírófesztivál néhány jeles vendége, köztük David Murray, a világhíró szaxofonos tegnap kurd barátaival Kajárpécen már megkezdte a „nem hivatalos"
zenei és kulináris programot… Akár a legújabb kori zenetörténet is jegyezhetné
az eseményt, hiszen a neves bluesgitáros, énekes Big Lucky Carter és a világhírű szaxofonos, David Murray egy öreg diófa tövében találkozott egymással.
Simonné Vajda Violetta, a Mediawave munkatársa, a tegnapi egyik vendéglátó számára a pár évvel ezelőtti esemény személyes okok miatt is emlékezetes. A keresztapám pincéjénél jöttünk össze. A vén diófa tövében ott ült Big Lucky, David és a nagyapám, aki - hamarosan kiderült - éppen annyi idős volt, mint a
fekete blueszenész. Megható volt hallgatni őket, miként kommunikál egymással egy memphisi és egy kajárpéci bölcs öregember. Big Luckyt egyébként a Mediawave tiszteletbeli nagyapjává fogadtuk és rá gondolva az egykori diófa helyére, miután ki kellett vágni - egy újat ültettünk, ahol David Murray sajátos módon,
muzsikával tisztelgett öregjeink emléke előtt…
Kisalföld
Pomaranski Luca: Dübörög a Mediawave /részlet/ 2008.04.28.
Hétvégén útjára indult a tizennyolcadik Mediawave-fesztivál. A világ egyik leghíresebb még ma is fellépő
együttesének, a Woodstockkban is szereplő Ten Years Aftersnek koncertjével, folyóparti piknikkel kezdődött
az egyhetes programfolyam. Az együttes, amelynek tagjai némileg megfiatalodtak, ezres tömeget csábított a
győri Aranypartra vasárnap estére. A világon ennyire ismert együttes talán még soha nem koncertezett a folyók
találkozásánál. A hűvös éjben is forró volt a hangulat, akárcsak a megnyitó-ünnepség helyszínén, a győri zsinagógában, köszönhetően az amerikai David Murray és zenekara koncenjének... „Egy boldog hét" - ezt kívánták
a Mediawave minden résztvevőjének a fesztivál szervezői, akiknek köszönhetően a programsorozat már rég
nemcsak Győré, hanem a régióé, Európáé, a világé. S bár az elmúlt közel két évtizedben sokan próbálták meghatározni, mi is pontosan a Mediawave, úgy tűnik, ez egyre nehezebb feladat. Ahogy a megnyitón elhangzott,
kétségkívül egy erős márkanév - öt ország több mint húsz városában rendezik meg… A Mediawave nem egyszerűen egy program, hanem egy tett. Azzal, hogy hozzájárult a lepusztult győri zsinagóga felújításához, hogy
elvitte a magyar kultúrát Ujgurföldtől Tibetig, hogy kistestvéreket hozott létre többek között Marosvásárhelyen…
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Fotóbeszámoló

Világsztárok dzsemmeltek a Rómer házban 2008.04.28.
Oswald Schechtner osztrák fesztiválszervező szerencsére lefotózta, hogy a Mediawave történetének
legnagyobb közönségét vonzó Duna-parti Ten Years After koncert után, amikor a nagyközönség már
álmában élte tovább a jól sikerült koncert hangulatát, a Rómer házba begyűltek a sztárok és az óvatlan
ottlévők egyszercsak azon kapták magukat, hogy az apró színpadon David Murray amerikai jazz nagyágyú szaxofonos „nyomja” Leon Lyons, Ten Years After basszgitárossal. Majd színpadra pattant Lafayette Gilchirst amerikai fekete zongorista és mások is. Végül még az altáji torokhangú énekesek is
beszáltak a hajnalig tartó jam session-be…
Magyar Hírlap
Zalka Szilvia: Mindörökké Mediawave /részlet/ 2008.04.28.
…Tudják, milyen érzés hétfő reggel hétkor repeszteni az autópályán, azzal az emlékkel az agyban, hogy
a Ten Years After mégsem öregzenét játszik, és a győri szilvapálinka világbajnok? Hát akkor sürgősen vegyék célba Győrt, mert szombaton elkezdődött a Mediawave…
HirCity

Platánok tigrisei 2008.04.30.
Tegnap este újra különleges hangvegyítésekkel telítődött a régi Zsinagóga tere. A freefunkot játszó
francia Le Tigre des Platanes együttes hangfutamaival Etenesh Wassie etióp éneke keveredett. Az
etióp zene teljesen ismeretlen felénk. A dél-francia sem kevésbé… a látható és hallható végeredmény
elképesztő volt….
Kisalföld
Tóth Gyula: Jiri Menzel a Mediawave-en /részlet/ 2008.05.02.
A hatvanas évekről, Oscar-díjáról faggatták a hallgatók Jirí Menzel cseh filmrendezőt, aki nem szereti a
sört, teát iszik és szerencsés embernek tartja magát. Világhírű filmjének pecsételős jelenetét egy vasutas
inspirálta… A humoráról ismert filmrendező hangsúlyozta: szerencsés, hogy '68 előtt született, s a cseh
filmgyártás legszerencsétlenebb időszakában fejezte be a főiskolát. Amikor Oscar-díjáról faggatták, annyit
mondott: csalánkiütések jelennek meg a testén a kérdéstől. „Úgy gondolom, jó filmet rendeztem, tanítják
az iskolákban. Szerencsém volt, hogy jó anyagot vehettem kézbe, amiből a Szigorúan ellenőrzött vonatok
című film készült. Az, hogy díjat kapott a véletlen műve és ezért vagyok dühös, hogy úgy emlegetnek, Oscar-díjas, s nem úgy hogy egy remek cseh filmrendező”
- mondta fanyar humorral Jirí Menzel. …Menzel megjegyezte, számára egy-egy fiatal alkotó megihletése, filmes pályára lépésük motiválása sokkal nagyobb elismerés, mint az Oscar-díj. Ami szerinte mára már „csak hisztéria". …Durst György, a Mediawave Alapítvány elnöke köszöntötte a fesztiválon második alkalommal
vendégeskedő filmrendezőt, majd művészi munkásságát megköszönve átadta Jirí Menzelnek a „Párhuzamos kulturáért" díjat.

Hamid Drake és a kurdok 2008.05.02.
Hamid Drake, aki az egyik legnagyobb jazzdobosnak számít a világon, a kép tanúsága szerint a kurd dobtechnikát
is élvezettel hallgatja. A kurdok dobjátéka Drake-et is megmozgatta a Rómer Ház Underground klubjában…
HirCity

Kristin Asbjornsen 2008.05.03.
Nehéz felülmúlni, szavakkal pedig még nehezebb leírni a norvég énekesnő, és zenekarának péntek esti
tündöklését… A tökéletes hangzáshoz visszafogott, mégis szuggesztív előadásmód társult, és ahogy kollégám megjegyezte, minden dobogó szívet megérintett az északi díva tiszta és érzéki hangja…
HirCity

Egy zseniális koncerttel zárult a Mediawave –
Camplbell Brothers (USA) 2008.05.03.
Nem sűrűn látogatnak hazánkba gospel együttesek az Egyesült Államokból, de olyan, mint a Campbell Brothers
biztosan nem járt még nálunk. Az Egyetemi Hangversenyteremben a koncert elején még csak visszafogott csodálattal hallgattuk a kiváló zenészek játékát, de a végén már - mint egy amerikai, vasárnapi istentiszteleten mindenki felállva éljenzett, tapsolt, énekelt. Méltó módon ért véget a 18. Mediawave Fesztivál szombaton.
Csanaki Melinda – A Passport Control 5 fotóműhelyének tagja /részlet/
2008.05.10.
Mediawave. Győr kivirágzása. Egy hatalmas hullám, amiből nincs kiszállás. Egy olyan hullám, aminél alig
várod, hogy a következő újra elragadjon. Bárcsak beszélni tudna az a sok piros és szürke karkötő! Fényírók
fesztiválja; végtelen szabad teret nyújt az ismerkedéshez, a megismeréshez, a lehetőségekhez, a szórakozáshoz és ahhoz, hogy a mindennapiságot elfelejtve és hátunk mögött hagyva, átadjuk magunkat a művészeteknek. Az utcákat ellepik a film, a zene, a fotózás szerelemesei. Minden él és mozog, a városnak egy új arca
mutatkozik meg…
Kisalföld
Gülch Csaba: Mediawave-s kulturcsapda /részlet/ 2008.05.10.
Sikerrel ünnepelte nagykorúságát a Mediawave. Két ász – a Ten Years After és Jirí Menzel – vitte a prímet…
A nagy pillanatok mellett számos rokonszenves, léleképítő és igazán emberi megnyilvánulással is találkoztak
azok, akik elmúlt héten, a fesztivál valamelyik programján résztvettek. Hartyándi Jenő fesztiváligazgató szerint:
a már nagykorú Mediwave bebizonyította, hogy minőségi kultúrával – zenével, film-, fotó és képzőművészettel
is lehet több ezres tömeget mozgósítani. Külön említette, hogy komoly érdeklődést sikerült „becsábítani a megyeháza előtti téren megépített kultúrcsapdába”…
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Rómer ház Már az 2007-es év elején elkezdett szakadozni a Rómer Ház közalapítvány és a Mediawave Alapítvány kapcsolata. Hartyándi Jenő művészeti vezető kilépett
a cégből és innentől csak a Mediawave-re és az alakulgató Győri Filmalapra koncentrált. Hajnal
Zoltán „Zotyó” vette át a helyét. A Hraba mozi két terme egész évben szokásosan üzemelt. A klubprogramból:

MEDIAWAVE ANZIX

január - Kinopuskin, Jamaica Hangjai, Mediawave Népzenei Műhely és Táncház, Szóda koncert, Rómer Underground Workshop – vezető Hajnóczy Csaba, Psycho Mutants, Majdnem
Kampec koncert, február Headfones, Jah’s Warriors, Rómer farsang, Mocun, március – Wakachuka + Colombre, Fekete teve, Mimi Blais (CND), Keret Klub, Mediawave Népzenei
Műhely és Táncház, Bodriszatva, Moziak Színház, Chameleon Big Band, április: Doors emlékzenekar, Zsákbamacska, Arrabona Blues Breakerrt, Palatkai táncház & Codoba Martin
Florin, Nagy Attila István fotókiállítása, költészet napja, Oscar Guzman flamenco gitáros (ESP), Random klub, Varga Zsuzsi és zenekara, Mediawave Fesztivál, május – Headphone
koncert, Jazz up!, Jamaica hangjai, szeptember – Apácai Filmklub, Győri Zenész Klub: Colombre és Arrabona Blues Breakers, Suhancos, október – Apáczai filmklub, Őszi zsongás:
Menyhárt Jenő könyvbemutató, Ági és a fiúk, Wakachuka, Paniks (SCG), Pozvakowskio + Marionette ID, Marco Eneidi’s – Sound On Survival (USA/AUT), Takács Eszter és a Gumizsuzsi, november – Love Grocer (UK), Ensemble 56 (HUN/POL) + Mats Gustaffson (SWE), Ninja Helikopter, Győri zenészklub: Red Rabbit, Birta Miklós, Újkút HK, Colombre
Klub, Papp Gergely fotókiállítása, Frozen Moment + Pillantás + Hangover, Import impró, Syntax Orchestra, december – Colombre Band, Csá Misi, Mezei Szilárd Trió, Győri zenészklub:
Szendőfi Péter, Sütő Csaba költői estje, Singas Project, Colombre Klub.

MEDIAWAVE kísérleti WebTV, 2008. januárjától indult
„A tisztelt olvasó és remélt néző nem egy hagyományos televízióval találja
szembe magát, ha beletekint ajánlatunkba, hanem egy kicsit a jövő webtelevíziójának egy ősi, kezdetleges formájával… Az első heti „adások” tartalmát
a „Győri filmek archívuma” adja, majd pár hét múlva már belép a programstruktúrába a 2008-as Mediawave Fesztivál friss film anyaga…”
Győr vizuális múltja a neten, Kisalföld, 2008.01.17. - Tizenötezer filmből álló internetes archívum kialakítását kezdte meg a Mediawave, a fényírók győri székhelyű nemzetközi fesztiválja… A filmek főként a
fesztivál pályázatára érkező alkotások… A hatalmas filmgyűjtemény egy kisebb részét, a győri témájú vagy helyi szerzők által forgatott filmeket máris
közszemlére tették a világhálón… /Hajba Ferenc/
„The Dual Light of Hungarian Jazz 2”, 2008 év
eleje – „A dupla CD.. tartalmának koordinálását a MEDIAWAVE Fesztivál végezte. Az első CD jobbára a Mediawave és a GyőrFree válogatásában, a magyar fiatal újhullám, valamint a magyar kreatív improvizatív zene és ethno jazz
reprezentánsainak bemutatását kísérli meg. A második CD többségében a
BMC Music lemezkiadó, a Magyar Jazzművészek Társasága válogatásában
a magyar modern és klasszikus jazz, valamint etnozenei határfelületekkel
kapcsolatos kísérletek hallhatók.

A Magyar Fesztivál Szövetség ismét elnökségi tagjává választja Hartyándi Jenőt
2008.01.20.

“Új Utak – New Lines” nemzetközi tehetségkutatót hirdet ismét
a Mediawave, 2008.03.21. Az előző évben, a Visegrádi Alap támogatásával
indult projekt a környező országok ethnik és jazz muzsikusait célozza meg.
Passport Control 5. Nemzetközi Film és Fotó Műhely (Mediawave alatt), Győr-Mosonmagyaróvár, 2008.04.25.-05.03. Készült filmek: Kiss
L. Marcell: Útvesztő, Nirela Vlad (ROM) A csónak, Andres Leon-Geyer (Peru):
Anna újra mozdul, Mauro Florito (ITA): Buszmegálló, Kálmán „Mao” Mátyás:
Divat 68, Csutor Gábor & Huro Ekornholmen (HUN/NOR): Ez van, Giorgi
Mrevliscili (GRU): Kintornás, Csóka Miklós: Lépések, Stefan Tatu (ROM):
Passport control, Mirela Vlad (ROM): Piknik, Vízkeleti Dániel: Rejtekút, Csicskár Dávid: Végállomás, Lars Henze (GER) Vallásháború, Anastasia Maleeva
(UKR): Varázsfa…
Elment Zerkula János, Kisalföld, 2008.05.08. /részlet/
Elhunyt Zerkula János gyimesi prímás a magyar hangszeres népzenei örökség egyik utolsó közvetítője... A 81 évesen távozott muzsikus temetése Erdélyben, Gyimesközéplokon. …visszatérő vendége volt a Mediawave
fesztiválnak is. Ott 2002-ben megkapta a „Párhuzamos kultúráért" díjat…

Mediawave a Cannes-i Filmfesztiválon
2008.05.21.
A fesztiválok nagy része nem csak a nagyközönségnek szól, hanem rengeteg
konferenciai, szakmai találkozó, kapcsolatteremtés zajlik a kulisszák mögött…
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a Magyar Mozgókép Közalapítvány közvetítésével tárgyalások zajlanak a magyarországi regionális filmalapok létrehozásáról és azok európai integrációjáról. Csete Orsolya, a Mediawave Fesztivál koordinátora képviseli a
nyugat-dunántúli régiót a regionális filmalapokkal kapcsolatos tárgyalásokon.
Előzetesen, a MEDIAWAVE Fesztiválon, Charlotte Appelgren, a CINEREGIO,
az európai regionális filmalapokat összefogó szervezet általános titkára tárgyalt a közeljövőben felálló pécsi és győri regionális filmalapok képviselőivel.

Passport Control 5. fotókiállítás a Vasutasban Győr, 2008.05.30.
Passport Control 6. Nemzetközi Film és Fotó Műhely, Szabadka
& Palics, Szerbia, 2008.06.19-21. Készült filmek: Dragan Cukanovic (SRB):
A vonal, Nebojsa Horvat Cinger (SRB): Ambient, Tóth Eszter: Biztonságos
hely, Bors Balázs: Szemben magaddal, Natalia Hönig (SRB): Virág…

Mediawave bemutató az In The Palace Nemzetközi Rövidfilm Fesztiválon, Bulgária, Várna mellet a
tengerparton, 2008.06.23-30.

Passport Control 7. Nemzetközi Nyári Művészeti Tábor (Bakonyalji vigasságok előtt-alatt): film – fotó – blues – építészet, Ravazd,
2008.07.18-26. Készült filmek: Tófalvi Tímea&Ioan-Stefan Tatu (ROM): Édes
álom, Herdics Ágnes (SLK): Építész szekció, Csiki Virág: Arany eső, Barcsai
Bálint: Bor, kóla, tea, Codrin Iftodi (ROM): Egyszer vol egy törpe…, Pavel Tarhov (RUS): Gyors evés, Herpai Sára: Ide oda, Dragan Cukanovic (SRB): Kétütemű, Margl Ferenc: kívül, Ioan-Stefan Tato (ROM): Kis ember, Kőszegi
Tamás: Masina nóta, Ondrej Podoléák (CZE): Ravazdiak, Kerékgyártó
Yvonne: természetfilm, Szeift Ákos: Wlad Mlouk Lahwa… és 4 blues és egy
underground zenei műhely zárókoncertje. Radu Igazság, a Bukaresti Szépművészeti Egyetem professzora, a Mediawave film és fotótábor tanára (több
mint 10 éve), tavalyi ravazdi táborélményei alapján középkori világtérképet
rajzolt számunkra. Természetesen e térképen Ravazd a világ közepe…
Bakonyalji vigasságok 2008 – Térségi Művészeti Táborok
és Fesztiválok, Kajárpéc-Tényő-Lovászpatona-Ravazd, 2008.07.12-26.
Programból: főzőverseny, Eszterlánc néptáncegyüttes, Greznár Zoltán és zenekara (Szany), Dinnyecsősz vásári komédia, Jazz up, Kajárpéci vízirevű,
Syntax Orchestra, Visegrádi Blues Műhely – vezetők: Ferenczi György, René
Lackó (SLK), Rene Trossman (CZE), Leszek Cichonski (POL), Gnawa Műhely, Íjásztábor, Abdeljalil Kodssi & Wlad Mlouk Lahwa (Marokkó), Rozmaring
néptánccsoport, Újkút HK, Underground Zenei Műhely.

A Kisalföld felkérésére, az év felétől Hartyándi Jenő fesztiváligazgató blogot írt a kisalfold.hu-ra: A múlt héten a Vajdaságban jártam, A kínaiak
megmutatták – vége az olimpiának, XXI. század kazamatája, Meleg idők, Homokos szelek?, Cseréljünk karácsonyfát a szlovákokkal, Hétvégén a tokaji
Hegyalaja Fesztiválon jártam: az ifjúsági lét veszélyei, Magyar 68 - Kisörspuszta, Szibériába megyek (és nem visznek).

„Cinefest előzsűri” – 2008.07.07. – az előzsűri tagja Hartyándi
Jenő fesztiváligazgató.

Fényírók a Balatonnál, Révfülöp, Hullám hotel, 2008.08.1316. A film, kiállítás és zenei programot Daniss András „Kongó” szervezte.

Mediawave a Szarajevói Filmfesztiválon,
2008.05.15-23.

Mediawave-ház, Győr, Dunakapu tér az epiteszforum.hu-n,
2008.08.15. – Rózsás István diplomamunkája, Széchenyi egyetem, Győr
Tarolt a Passport Control Mediawave Filmműhely a Diákfilmszemlén, Budapest, Aranytíz,
2008.08.25-30. – Díjat nyert Király Tamás & Kiss Gravi András: Sidar, Csuja
László: A tékozló gyümölcsárus. Mindkét kisjátékfilm a Passport Control 4.
keretében, tavaly novemberben, Törökországban forgott…. Továbbá Kőszegi
Tamás, Margl Ferenc és Barcsai Béálint kapott elismerést.
Passport Control 8. & „Meetings in Siberia” –
Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál, Novoszibirszk - Altáj, 2008.08.31.–
09.11. 8 db film készült, a címűk csak cirill betűkkel van meg.

Mediawave koncertfilmek a Busho Filmfesztiválon, Budapest, 2008.09.03-07.
Díjnyertes fotó egy Mediawave koncertről,

addig elérhetetlennek tartott filmtechnikai minőséget. Javasoltuk a Győri Önkormányzatnak, hogy ruházzon be egy ilyen technikai háttérbe (kamera, vágórendszer), és ezzel szálljon be Győrben forgatott filmek gyártásába.
Csábítson ide forgatásokat. Ez kb. 20mFt-os beruházás lett volna. Ellenben
ennek következménykeént az akkor 100-500mFt-os költségvetésű magyar
játékfilmek költségvetésének jelentős részét Győrben költötték volna el, helyi
alválallkozókat, szakembereket alkalmaztak volna a forgatások során. Plussz
szállás, étkezés, stb. A dologból nem lett semmi, mert a polgármesternek nem
tetszett az ötlet, nem látott fantáziát benne.
Elhunyt Györgydeák György grafikus, Balatonkenese, 2008.11.01. – A Mediawave „Párhuzamos kultúráért” díjtárgyainak alkotója volt.

Passport Control 8. fotókiállítás a felvidéki
Colorfesten, Vágsellye, 2008.11.07-08. – A fotókiállításon túl a Mediawave program keretében fellépett a Fláre Beás Band.

Mediawave filmes az Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon, Marosvásárhely, 2008.11.05-09.
A kapocsember - riport Hartyándi Jenővel, Népszabadság,

2008.09.19. - 1081 pályázó fotó közül választotta ki a "XXI. század FeketeAfrikája" című fotópályázat győztes alkotásait a zsűri. A győztes pályaművek
között van Talabér Tamás, pannonhalmi fotóművész alkotása is, melyet egy
2006-os Mediawave rendezvényen – pünkösdi záróbuli - készített Ravazdon,
Jeanne Carrol afrikai énekesnőről.

2008.11.03. – „Fura kettősség feszül Hartyándi Jenőben: egyfelől a legprogresszívebb filmes és zenei irányzatok, a jövőbe mutató kortárs művészet izgatja, másfelől az ősi paraszti kultúra, az archaikus múlt. S e két szellemi világ
benne a lehető legtermészetesebb módon alkot egységet… Némi eufemizmussal azt is mondhatnánk: Hartyándi Jenő maga a múlt és a jövő közti kapocs…” /Jávorszky Béla Szilárd portréja/
Passport Control 10. – Film és Fotó Műhely, Kehidakustyán,
2008.11.14-16.

Mediawave delegáció az Europe Jazz Network konferenciáján, Koppenhága, 2008.09.18-21. – Hartyándi

Politikamentes szerveződés a szlovák-magyar viszony javítására, Pozsony, Magyar Kulturális Intézet,

Jenő fesztiváligazgató és Nagy Ildikó zenei munkatárs, akit nemrég az EJN
elnökségi tagjává választottak, képviseli a Mediawavet az európai jazzfesztiválokat és klubokat összefogó nemzetközi szervezetben.
Mediawave küldöttség Wroclawban, 2008.09.25-29.
- Az Avant Music Fesztivál meghívására, kapcsolatépítési szándékkal Pusker
Péter képviselte a Mediawave-et.
Passport Control 9. – a pécsi MovEast Filmfesztivál keretében,
2008.10.08-12. – Folkblues, underground zenei műhelyek Ferenczi György
és Kalocsai Tamás vezetésével. A ravazdi Passport Control alatt, az építészműhely által épített mobilmozi is felállításra került a Széchenyi téren.

2008.11.21. - Művészek és kultúrális managerek, újságírók és kampányszakemberek találkoztak, hogy kreativitásukat és ötleteiket összevessék egy olyan
kampányhoz, melyet a normális szlovák-magyar viszony fenntartásához indtanának. A rendezvényen a meghívott ötletelők között volt a MEDIAWAVE
Fesztivál Igazgatója, Hartyándi Jenő is.
Város-Film-Emlékezet Est - bemutatkozik a Győri Filmalap
és filmarchívuma, 2008.12.01. Richter terem - Tőlünk szokatlan protokolossággal mutattuk be a Győri Filmalap koncepciót, felvonultatva és beszédekre
késztetve helyi és országos potentátokat, ahogy azt a protokollos világban
illik. Előszedtünk és spotot vágtunk archív, legkorábbi győri híradófelvételekből, élőzenére. Majd részleteket mutattunk be a győri filmkészítés különböző
időszakaiból. A város kitüntetést adott több győri filmes doyennek: dr. Haffner
Szabolcs, Csenár Imre, Tóth Tamás. Itt adtuk át a első Győri Filmalap filmötlet
és forgatókönyv pályázatának díjait. Nagyszámú, 79 filmterv érkezett. A nyertesek: Tímár Magdolna: Víz fölött, víz alatt, Nagypál Orsolya: Sampon (London
Folm School), Zsabezsinszkij Éva: Film (Filmművészeti Egyetem). Ferenczi
György és a Rackajam koncert zárta a kifejezetten jól sikerült, változatos estet.
Passport Control 11. – Zenei Műhely, Dunaszerdahely, Csallóköz, 2008.12.06-07. Ferenczi György vezetésével, az „Are You Free? Fesztivál keretében.

BESZÁMOLÓ a Győri Filmalap első féléves
tevékenységéről, 2008.11.09. /részlet/
Győr Város Közgyűlése 2008 év júliusi döntésével bízta meg a MEDIAWAVE
Alapítványt a Győri Filmalap szervezetének felépítésével, valamint a város
filmkultúrával, filmoktatással és filmiparral kapcsolatos tevékenységének megindításával, közhasznú kezelésével. Az elhúzódó döntési folyamat és a nyár
beállta ugyan lassította a folyamatok beindítását, de az ősz során e hátrányból
– összehangolt és összpontosított munkával - sikerült több szálat felgyorsítani,
illetve ledolgozni…

A Győri Filmalap keretében komoly filmtechnikai fejlesztést javasoltunk – 2008. október. A nemrég
megjelent RED típusú, teljesen digitális rögzítőrendszert szemeltük ki. Ez egy
technikatörténeti pillanat volt, ugyanis itt érte el a digitális videótechnika az

2008 Gramofon jazz díjasa: SZABADOS
GYÖRGY, zongoraművész, zeneszerző, 2008.12.08. – A Mediawave
improvizatív zenei hangulatának, vonalának meghatározó egyénisége, alapembere.
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2009. év
AZ UTOLSÓ GYŐRI ÉV
Itt most jöjjenek elsőként az utolsó győri fesztivál praktikus adatai, hogy ne essünk ki a szerkesztési rendszerből, de utána a fennmaradt dokumentumok segítségével bemutatjuk,
mi is okozta a Győrtől való elválást. Mert a felszínen nem látszó történések hátterének fellebbentésével jól láthatóvá válik, hogy nem is nagyon maradt más lehetőségünk, mint
menni, mondhatni menekülni. Ha patetikusan akarok fogalmazni: Győr halálra ítélt bennünket. Elsősorban az önkormányzat. Még azt sem mondanám, hogy tudatosan, rosszindulatból,
inkább figyelmetlenségből, a dolgok meg nem értéséből. Mindegy is, ezen akkor nem lehetett segíteni, és valószínű a hivatalosságok közül többeknek alakulhatott ki lekiismeret furdalása, hiszen többségében nem utáltak bennünket, csak mondhatni “kisebb bajuk is nagyobb volt annál”, hogy elmélyüljenek a mi - bár nagyrészt általuk okozott – problémáinkban.
Számunkra pedig nagy volt a tét: megmaradni vagy helyben elsűllyedni. Egyfajta menekülés volt ez, amikor az űzött vad menteni próbálja az életét. Utólag már tudható, jól tettük,
hogy “megugrottunk”, ezzel elkerülve a csapdát, és kikerültünk a “rezervátum”-ból. Sajnos biztos vagyok benne, ha maradunk, ma nem ünnepelhetjük 25 éve létünket.
A közzétett dokumentumrészletekből látható (a teljes dokumentumok a weboldalunkon lesznek megtekinthetők), mi minden zajlott a háttérben, amiről nem tudott az esetleg érdeklődő
nagyközönség. És mielőtt azt gondolná a T. olvasó, hogy valamiféle nagy balhé és ellentét állt volna fent az önkormányzat és köztünk, amint az volt az előző, Balogh József neve
által fémjelzett polgármesteri hivatallal, azt ki kell ábrándítanom. Még azt is mondhatnám, hogy szimpatizáltunk egymással Borkai polgármesterrel (legalábbis én így éreztem), kabinetfőnöke régi ismerős volt, eggyel felettem járt a középiskolában. Tehát a ritkás beszélgetéseink nem voltak protokollosak, mondhatni az elején mi voltunk a tájékozottabbak a
város tekintetében, mégiscsak majd 20 év előnyünk volt. Az viszont hamar látszott, hogy ők másra vannak érzékenyítve, mint mi. Persze az első időben nem is művészeti irányból
közelítettük meg a remélt együttműködést, hanem marketing és gazdasági téren próbáltunk az általunk hajtható hasznot felmutatni. De aztán a lassan kiszivárgó információkból
hamar kitűnt, hogy hiába szavazta meg a Győri Filmalap koncepciót a közgyűlés, valójában ez a polgármesternek nem tetszett. Látszott ez abból is, hogy semmilyen ezzel kapcsolatos
eseményre nem jött el, kivéve a filmarchívum helyiségének felavatására. A 2009-es évre pedig elérte, hogy közgyűlés elé se kerüljön a folytatás, de ezt csak utólag tudtuk meg. Az
év végétől az alpolgármester, akinek rengeteg protokoll helyzetet hoztunk össze, folyamatosan hitegetett bennünket: Zsoltnak ugyan nem tetszik, de majd valalhogy átnyomjuk.
Közben mi a következőkben is olvashatóan rengeteg filmalappal kapcsolatos tevékenységet indítottunk be és már jól látszottak az eredmények az év elején. Közben ők már leírtak
bennünket, csak ezt elfelejtették megmondani. A dolog pikantériája az, hogy ezeket a melókat nem magunknak, hanem nekik csináltuk. Elég skizofrén helyzet volt, amit nem nagyon
akartak érteni. A munkaszerződés tartalmával sem voltak tisztában, az elolvasás hiányában félinformációkra, tévképzetekre alapozták megítélésüket. Persze értettük miért, mert
ezer más új problémával kellett megküzdeniük. De ez nem vigasztalt bennünket, mert közben bennünket a megszűnés határára sodortak.
Az előre jelzett, júniusra beálló csődközeli helyzetet a kuratórium radikális lépésekkel, elbocsájtásokkal, az önkormányzattól bérelt iroda és frissen elkészül archívum helyiség
kényszerű elhagyásával, felmondásával próbálta orvosolni. A hivatal pénzbeszedő része
jól működött, bár megértően viselkedett helyzetünket látva.
Ekkortájt próbáltunk a kialakult helyzetet és a továbblépést megbeszélendő találkozót
kérni a polgármestertől, mert jól látszott, hogy alacsonyabb szinten már nem jutunk semmire, mindenki hárított, érzékelve a kellemetlen helyzetet. Közben olyannyira gondolkodtunk a győri jövőn, hogy már rajzokat is készítettem az új koncepcióról, hogy a
helyszínproblémákat feloldandó, fesztiválfalut építünk fel a Duna-parton, az egyetem mellett. Ezt is szerettük volna megmutatni. A titkárságról azt az információt kaptuk, hogy esetleg nyár vége felé kaphatunk időpontot. Júniusban. Ebből megértettük, hogy már
átkerültünk a nagyon kellemetlen kategóriába és a kifárasztás taktikáját választják velünk
szemben. Ennek nem örültünk és elkezdtünk más városok felé tájékozódni. Mindkét Komáromban elég messzire jutottunk, de Pécs és még Debrecen is megjelent a képben.
Ám érdekes és elég karakán módon Szombathely futott be, mindenkit megelőzve. Érdekes
a történet, ezért a történeti hűség miatt érdemes lejegyezni, hogyan is történt. Őket mi
nem kerestük meg. Ellenben a nyár vége táján felhívott Váradi Gábor operatőr barátom,
aki akkor a szombathelyi városi tévé vezetője volt. Valamilyen operatőri munka miatt hívott
és persze, mint jó ismerősök között szokás, más dolgok is szóba kerültek. Az évben nem
tudott eljönni a Mediawave-re, ezért arról is kérdezgetett, és közben előjött a fenti problémahalom is. És egyszercsak rákérdezett, hogy nem akartok Szombathelyre áttelepülni?
Minden komolyságalapot nélkülözően rögves rávágtam: Jelen helyzetünkben bárhová!
Na, figyelj, akkor én most leteszem és beszélek valakivel. Pár óra múlva Fejszt György
alpolgármester hívott, akiről kiderült, hogy sokszor volt a Mediawave-en és levéltárosként
is járt a tudományos konferenciánkon. Már az is meglepő volt, hogy egy városi vezető kultúraközpontú gondolkozású, de hogy még azt is tudta, sőt tisztelte, amit csinálunk, ez nagyon meglepett.
Innentől aztán meglepően felgyorsultak az események, az alpolgármester nemcsak beszélt, hitegetett, hanem cselekedett is. Október 8-án a szombathelyi közgyűlés nemcsak
a befogadásunkat szavazta meg nagy többséggel, politikai hovatartozás nélkül, hanem
egyben 20mFt-os támogatást és a városi helyek téritésmentes használatát. (Győrben ilyen
nem volt.) Ez számunka akkor mentőöv volt, továbblépési lehetőség, és egyben megmentett bennünket a fenyegető szervezeti csődtől.
Mindeközben Győrben a sokkal korábban kezdeményezett polgármesteri találkozóig sem
jutottunk el. Borkai polgármesterrel már csak a Kisalföld által kezdeményezett mentőakció
során volt alkalmam találkozni, ami csak abban erősített meg bennünket, szerencsés,
hogy másfele keresgéljük a Mediawave jövőjét. Persze nem a fesztivál miatt keménykedett velünk, hanem a neki nemtetsző filmalap történet miatt. Nem akarta érteni az összefüggéseket, amely hatására az általuk kidolgozott szerződés kemény pontjai hoztak bennünket. A fesztivált szívesen tartotta volna, miközben a szervezetet összeomlás közelébe
juttatta. Érdekes kettősség ez. Még zárásként döfött egy tőrt szívünkbe, azt mondta, hogy jövőre itt fogunk könyörögni, hogy visszafogadjon bennünket. Bár lokálpatrióta győriként
lett/volt honvágyunk, de ez a kijelentés mindezt lehetetlenné tette. Majd talán egyszer, ha nem lesz polgármester, egy sör mellett megbeszéljük, mi is volt valójában a háttérben,
hiszköztudomású, hogy mindig túlgondoljuk az okokat, miközben azok legtöbbször nagyon egyszerűek, mint pl. a véletlen szombathelyi telelfonhívás és következményei.
Zárásként erről annyit, hogy nem bántuk meg az elmenetelt, mert megtanultunk idegen terepen működni, miközben az irodánk, a szervező csapat ma is Győrben munkálkodik. És
persze fáj, hogy nincs ránk helyben szükség, de ismerjük a mondást, nem lehet senki próféta a saját hazájában. Az elmenetel hozzásegített bennünket ahhoz, hogy a szombathelyi
kanyar után, amit majd ott elemzünk, megtaláltuk azt a mai korra jobban alkalmazható, közösségalapú rendezvénymodellt, amellyel az utóbi öt évben kísérletezünk, és már jócskán
tudunk felmutatni eredményeket.
Másrészt pedig lehet, hogy eretnek és sokakat felháborító gondolatot osztok most meg a közzel. Már régóta azt gondolom, hogy nem a város vezetői okozzák a sokak által pejoratíve
emlegett győri kulturális színvonalat, a popularitás mindenhatóságát. Ők teszi a dolgokat, tehetségük szerint és szeretnének minél több ciklusban hatalmon maradni. Ezért azt adják
választási fesztiváljaikkal a köznek, amire az vágyik. A többség vágyik. A fanyalgó kisebbség pedig elsősorban csak a hátak mögött fintorog, nyilvános véleményt nem formál. Jól
érzékeltük ezt akkor, amikor elmentünk Győrből. Pár sajnálkozó, de arcát hozzá nem adó véleményen túl, nem rengette meg a város hangadó rétegét távozásunk. Ez is Győr, ezért
is mennünk kellett.
Hartyándi Jenő
főszervező
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Nemzetközi zsűri

2009. április 25 - május 2.
Fesztivál Centrum: GYŐR, Régiós helyszínek: Magyarország - CSORNA •
GYŐRÚJBARÁT • FERTŐD • KAPUVÁR • MOSONMAGYARÓVÁR • MÓR
• SZÉKESFEHÉRVÁR • JÁNOSSOMORJA • DUNASZIGET • TÁP, Szlovákia - DUNASZERDAHELY • NYITRABÁNYA • KASSA • LÉVA • BAZIN •
VÁGSELLYE, Románia - SZÉKELYUDVARHELY, Lengyelország – MYSLOWICE • VARSÓ • WROCLAW • KOZMIN WIELKOPOLSKI, Csehország –
BRECLAV, Oroszország – SZENTPÉTERVÁR

A szervezésben résztvevő főbb munkatársak
Kuratóriumelnök: Durst György • Főszervező: Hartyándi Jenő • Általános menedzsment: Csete Orsolya, Váci Melinda • Filmmenedzsment: Kádár Sándor, Aponyi
Noémi, Durst György • Film előzsűri: Durst György, Silló Sándor, Csáki László,
Varga Balázs, Zomborácz Virág, Hartyándi Jenő, Szilágyi Kornél, Aponyi Noémi
Filmasszisztensek: Hajnal Zoltán „Zotyó”, Hozó Jenő, Berta László • Zenei menedzsment: Pusker Péter, Hartyándi Jenő • Technika vezetők: Tóth Péter, Kádár Sándor • Arculat, kiadványok: Nagy Péter • Egyéb: Frey Ary, Pollák Mariann, Deésy
Gábor „Kacsa”, Naszály György, Varjú Nándor, Gazsó Zsuzsanna

Filmprogram
78 országból 1334 nevezés érkezett, ebből 66 főprogram (verseny) 164
kategória- és bemutatóprogram (információs és speciális). Nevezési
kategóriák: általános, kisebbségi, porlepte dobozok, globális felmelegedés,
’69 – Szexuális forradalom.

A nemzetközi filmes verseny díjazottjai
A diákzsűri díja
Christophe van Rompaey (BEL): Moszkva, Belgium

A diákzsűri különdíja
Alla KOVGAN & David HINTON (USA/GBR/MOZ): Nora

Legjobb dokumentumfilm

(KPMG Felelős Társadalomért Díja)

Alina RUDNITSKAYA (RUS): Szuka Akadémia

Legjobb színész
Barbara SARAFIAN - Moszkva, Belgium (Christophe van Rompaey filmje)

Legjobb operatőr
HERBAI MÁTÉ - A nyomozó (GIGOR Attila filmje)

Legjobb rendezés
GIGOR Attila: A nyomozó

Legjobb kísérleti film
Jelena GIRLIN & Mari-Liis BASSOVSKAJA (EST): A ruha

Legjobb animációsfilm
Michaela COPIKOVA (SLK): Zokniról és szerelemről

Legjobb kisjátékfilm
Denis VILLENEUVE (CND): A következő emelet

Legjobb játékfilm
az Oktatási és Kulturális Minisztérium felajánlásában
Veit HELMER (AZE): Abszurdisztán

A fesztivál fődíja
Boris MITIC (SRB): Viszlát, hogy vagy?

A játékfilm és kisjátékfilm zsűri: Alan Heim - vágó (USA) • Nyakó
Júlia - színésznő (HUN) • Vivi Dragan Vasile - operatőr (ROM)
Animáció-, dokumentum-, és kisérletifilm zsűri: Phil Mulloy - animációs filmrendező (GBR) • Andrei Paunov - dokumentumfilm
rendező (BUL) • Mészáros Péter - játékfilm rendező (HUN)

A nemzetközi zenei program főbb pontjai:
Jazz-improvizatív zene:
Lee Konitz & Minsarah (USA/GER/IZR), Jamaaladeen Tacuma – Coltrane
Configuration (USA/GBR), Lewis Jordan (USA) & Grencsó Kollektíva, Omar
Sosa Trio (Cuba/Mozambik), Pulcinella (FRA), Pavel Fajt & Drummediawave
Műhely, Masina Jazz Csoport, Santa Diver, Tudósok, Zu (ITA), Tóth Viktor
Tercett, Singas Project, Kostas New Program (POL), “Kistigrisek” francia&magyar zenei műhely
Ethno, népzene, autentikus népzene:
Tango de Astillero (ARG), Kahriman Band (ujgur/CHI), Artem (altáji/RUS), Abdeljalil Kodssi & Gnawa Trance Express (MAR/AUT), Johanna Juhola & Timo
Alakotila (FIN), Miquéu & Baltazar Montanaro (FRA), Sarikamis (kurd/TUR),
Zerkula zenekar (gyimes/ROM), Fláre Beás Banda, Romungro Fiúk, Buda
Folk Band, Minisatui sf. Andrei – Nunta (ROM), Apnié, Travarica, Colombre
Band
Underground, rock, blues, egyéb:
TM Stevens Shocka Zooloo Project (USA), Love Grocer (GBR) & Mediawave
Reggae Műhely, Ferenczi György & Rackajam, Wakachuka, Vizesnyolcas,
Frozen Moment, Anonym Project, Fagyott kutyaláb, Újkút HK, The Red Rabbit
Group, Pozor, Wiener Kammerenensemble (AUT/HUN), Mediawave Underground Zenei Műhely, Thanks Jimi Fesztivál, Főnix, Jimi Hendrix Memorial
Band, René Lacko & Rene Trossman (SLK/USA/CZE), Loop Doctors feat.
Brandon Fields (HUN/USA), Grufti Groove Band (SCG), The Qualintons,
Kanad Káosz, Kataflam, Penguin Sound System

PÁRHUZAMOS KULTÚRÁÉRT DÍJ 2009
NYAKÓ Júlia - színész /1963Egyedi színészi pályával rendelkező színésznő, aki zsűritag is volt nálunk
ebben az évben.
SEBŐ Ferenc népzenész, kutató
/1947Népzenész, kutató, a
magyar népzenei és
táncházmozgalom
egyik elindítója.
SZABADOS
György - zeneszerző, muzsikus
/1939-2011/
A magyar improvizatív
zene atyja, a Mediawave improvizatív
zenei gondolkozásának ihletője.
TARR Béla - filmrendező, forgatókönyvíró /1955A kor legismertebb, saját filmes világgal rendelkező filmrendezője.
Phil MULLOY (GBR) - animációs filmrendező /1948A világ egyik legnagyobb, erőteljesen groteszk hangvételű, különutas animátora, aki sok szálon kötődik a Mediawave-hez. Filmjei nyertek díjakat a 90-es
években, számtalanszor volt zsűritag a fesztiválon.
Jamaaladeen TACUMA (USA) - jazzmuzsikus /1956A nyolcvanas évek stílusalkotó jazzmuzsikusa, aki nevéhez több új irányzat
– no wave, free funk, stb. – kötődik. James Blood Ulmerrel márt korábban is
járt nálunk. Grencsó Istvánnal csinált Underground Zenei Műhelyt.
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MEDIAWAVE ANZIX

MI LÁTSZOTT A NYILVÁNOSSÁG FELÉ?
Rómer ház

Az utolsó év, amiről Nagy
Péter kollégánk még talált adatokat, mert ő készítette a kiadványokat. A Mediawave az előző év közepétől kiszállt a szervezésből. A programból: a Hrabal
mozi két teremmel folyamatosan működött, az Underground klub: január – In
memoriam Zerkula János (Dresch Mihály, Kerényi Róbert, Csóri Sanyika, Ábrahám Judit), Yazz Stereotype, Fagyott kutyaláb, Colombre klub, Győri zenészklub: Szappanos György, Import impró, Anonym Project, False Feedback,
február – Újkút HK,Wakachuka, Cs Misi! & Colombre Band, Győri zenészklub:
Joe Fonda & Judith Insell (USA), március – Import impró, Farsangi buli a Paravanssal, Romungro fiúk, Győri zenészklub: Ferenczi György, Psycho Mutants, Colombre Klub, Újkút HK, Győri zeneészklub: Nagy János
jazz-zongorista, Frozen Moment, La Fanfare en Pétard, Santa Macairo Orkestar (FRA), A Francia mozi éjszakája, Győri zenészklub: Kormos János,
Gyűri Ütősfesztivál: Martonosi György workshop, Makám, Magyar jazz ünnepe: Kőszegi Imre Quintet, április - Újkút HK, Import impró, Radnóti est,
Holyman’s glory, Spadeful of Dust, Suicide pride, Színházi nap a Rómerben,
Alternatív Irodalmi Est, Fusio Group, Reflex Klub, Arrabona Blues Breakers,
Hangmás, Frozen Moment, Superego, Papírparty, Francia Filmnapok, Mediawave Fesztival
Mediawave webTV, egész évben folyamatosan elérhető volt…

Filmforgatások Győrben, 2009.01.13. - Két filmet kezdenek
forgatni Győrben a Passport Control Műhely keretében. Az egyik produkció
rendezője Nagypál Orsolya, aki a 2008-ban kiírt Filmalap Forgatókönyvírópályázat nyertese, egyébként győri és a London Film School végzős hallgatója. A másik a vajdasági rendező Antal Attila. Utóbbi film szerb-magyar
koprodukcióban készül, győri színészekkel és munkatársi háttérrel.

Tóth Erzsébet Tom Hanks-ről és a Győri
Filmalapról, Kisalföld, 2009.01.17.
– Fábián György: Alig akartam hinni a szememnek, amikor a Golden Globedíjátadóról szóló televíziós híradásban megláttam. Nem is akármilyen társaságban, Tom Hanks oldalán. Hogyan kerül ki a világünnepségre egy magyar,
ráadásként győri filmes szakember? – Munkaköri kötelességből – mondja nevetve a Magyar Mozgókép Közalapítvány főtitkára: – Már 2005-ben is ott voltam a Golden Globe-díjátadón, hiszen Magyarországot, az itteni
stúdiókapacitásokat az ilyen eseményeken lehet igazán jól eladni… Delegációnk a Magyar Film Bizottságot is képviselte. Ennek a szervezetnek az a
dolga, minél több filmgyártást hozzon hazánkba. …megvívva csatánkat az
EU-val, sikerült a filmkészítőknek húszszázalékos adózási kedvezményt kivívnunk. A költségek is fontosak, nem csupán a jó környezet! …
Azt azonban látni kell, az ilyen eseményekből a hazai filmgyártás profitálhat
a legtöbbet. Az, hogy Tom Hanks dicsérjen meg minket, megfizethetetlen reklám, mert ott volt az a szakma, aki majd filmezni fog, ráadásul ezt az eseményt
a világon közel ötvenmillió ember nézte. A film, a filmipar, a filmgyártás nem
csupán szórakoztatás, komoly üzlet és kulturális lehetőség. Egy országnak,
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egy városnak is csáberőt jelenthet, ha jó filmesei, jó stúdiói, jó archívumai
vannak. Ezért is szurkolok a Mediawave-nek és Győr városának a Nemzeti
Filmalaphoz való kapcsolódásért. A film hírvivő, ki kell ezt használni.”

Média projekt menedzsment szakértői szak
Győr, 2009.01.18. – A Győri Filmalap koncepcióhoz kapcsolódva, két és fél
éves gyakorlatorientált másoddiplomás képzést kínált az Széchenyi Egyetem
mindazok számára, akik többet szerettek volna tudni a média működéséről
és belső világáról, akik tovább szerették volna képezni magukat a média vagy
tömegkommunikációs szakmában. Az oktatók közt ott volt Hartyándi Jenő.

Európa kulturális elővárosa, Kisalföld, Győr, 2009.01.19.
- "Jövő héten a győri közgyűlés elé kerül egy javaslat arról: 2010-től a megyeszékhely legyen Európa kulturális elővárosa. A Kisalföld információi szerint
a történet gyökereit Hartyándi Jenőnél kell keresni. Ő volt az, aki a Fészek
Klubban azt javasolta, ha már Győr elvesztette az Európa Kulturális Fővárosa
2010 pályázatot, legyen a megyeszékhely sok-sok kísérőprogrammal Európa
kulturális külvárosa…”
Emlékezés Magyar nemzeti Attilára, Budapest, DocuArt, 2009. január 20. – Filmjei vetítésével emlélkeztünk volt kollégánkra,
halálanak 5. évfordulóján a 40. Magyar Filmszemle kiemelt információs programjában.
Mediawave javaslatok – az Önkormányzat felé - Győr város
külső és belső marketing és város image stratégiájának, idegenforgalmának
fokozására, 2009.01.27.
1. Mediawave 2009 Fesztivál közterületen zajló rendezvényeiben rejlő lehetőségek (röviden - pikniknap a Duna-parton, Thanks Jimi Fesztivál, utcazenei
fesztivál…)
2. Győri Filmalap tevékenységében rejlő marketing lehetőségek (röviden Piszkos Fred, a kapitány egészestés animációs film, Napóleon éjszakája játékfilm, Határeset játékfilm, Csillagos
ég szatírikus játékfilm, digitális kamera vásárlás filmekbe való önrészként való beszállás miatt, “Defekt”
szkeccsfilm pályázat kiírás, zenei televíziós műsorok…)
3. Kulturális Előváros koncepcióban
rejlő lehetőségek (röviden - Pécs Kulturális fővároshoz csatlakozó koncepció ötlet)
4. Egyéb marketingötletek (röviden –
“XXI. század kazamatája”, Győr térfelújításaiba a kazamatarendszerek
bevonása, “Az emlékezlés fala” – látványos fal építés, amely egyes téglái
Győr híres szülötteiből állnának.
5. Utószó - a javaslatok elméleti indoklása és egyéb problémafelvetések
Az eltelt idő, a 18 éves múlt, a hazai és nemzetközi szakmai elismertség bebizonyította, hogy a MEDIAWAVE Alapítvány szervezőcsapata tud erős és
nemzetközileg is rangos rendezvényeket, eseményeket létrehozni és lebonyolítani… Azt sem nagyon kell bizonygatni, hogy nagyon kevés kulturális
rendezvénye, fesztiválja van a városnak, amely a helyi propaganda szintjén
túl, valós és adatokkal alátámasztott nemzetközi és hazai vonzást, azaz idegenforgalmat tud felmutatni… örülnénk az együttműködés fokozásának! A

MEDIAWAVE Fesztivál nemzetközi rangját és közönségvonzását ma már
talán senki sem vitatja Győr városában… A „recept” a nemzetközi gyakorlatban keresendő: nem a szokványos elemekkel tűzdelt, a közönség primer igényeit kielégítő eseményt kell szervezni, hanem olyant, amelynek programja
láttán egy külföldiben felvetül, hogy el kellene látogatni Győrbe, ebbe a teljesen ismeretlen, kiejthetetlen nevű városba, amelyről szinte semmit sem tud
és belenézni az izgalmasnak tűnő programba. Ezt a fajta, az érdeklődési küszöb átlépését célzó kulturális kínálatot nem egyszerű elérni, mögötte nagyon
sok és tudatos munka rejtezik. Valamint sok hiba és tanulság is, amelyeket
évről évre próbálunk módszeresen kiküszöbölni… Itt fontos kiemelni, hogy a
MEDIAWAVE a zárt terekben zajló, többségében 150-300 főt mozgató koncertjeivel, filmvetítéseivel érte el azt, hogy rajta van a nemzetközi fesztiváltérképen és határozottan erőteljes szakmai értéken jegyzik, ami európai és
országos szakmai szervezetekben elnökségi tagságot jelent (Europe Jazz
Network, Magyar Fesztivál Szövetség). Azaz a nemzetközi és országos marketingnek nem feltétlen a tömegre kell koncentrálnia, hanem sokkal inkább
az egyediségre, kuriózum jellegre. Arra, hogy ilyen események más városban
nincsenek! Ugyanis karakter nélküli, mindenkinek tetszeni szándékozó programmal nem lehet kívülről közönséget, idegenforgalmat vonzani, mert ezek
minden kisebb-nagyobb európai városban előfordulnak. Ezért nem érdemes
egy idegennek elmozdulnia otthonról. Ahhoz valami plusz tartalom kell! Amiről
eddig beszéltem, az a külső, kifelé ható marketing, az idegenforgalmi vonzás
gerjesztése. Nem szabadna ezt összekeverni a belső, városi marketinggel,
mint ezt tette az előző önkormányzat…
Fontos! Egy fesztivál nem programok, koncertek, színházi előadások, stb. sorozata, hanem elsősorban hangulat! Ha valaki tud hangulatot teremteni, arra
beindul az idegenforgalom….

Bacsó Péter "Majdnem szűz" filmjének főszerepéért kapta a díjat. A “legjobb
operatőr” Tóth Widamon Máté lett Peter Sparrow scifijének fényképezéséért.
Ő a kilencvenes évek beli Mediawave filmtáborok hallgatója volt. A fődíjas
film - Mátyássy Áron: Utolsó idők - dramaturgja, Zabezsinszkij Éva pedig nemrég a Győri Filmalap filmterv pályázatán nyert díjat forgatókönyvével.

A Győri Filmalap bemutatkozása a
Berlinalen, Berlin, 2009.02.6-13.
Győri film az AXN Filmfesztivál döntőjében
2009.02.11. - Horváth Szilárd ’Csak Nő és Férfi’ című rövidfilmjének premiervetítésére a Győri Filmalap december 1-i bemutatkozóestjén került sor.
Passport Control 12. Film és Fotó Műhely, Győr, 2009.02.1322. – Készült film: Antal Attila (SCG): Ó, mily igaz, ó, mily múlandó

Filmet forgatnak a régi börtönben
Kisalföld, 2009.02.13. – “Tavaly nyáron merült fel annak a kisjátékfilmnek az
ötlete, amit a hétvégén győri színészekkel a városi levéltár pincéjében és a
Kazinczy-gimnázium udvarán forgatnak... Antal Attila szabadkai színházi és
filmrendező, aki ismerve Győrt, a Győri Filmalap kínálta lehetőségeket, a folyók városában forgat. – A kisjátékfilmem háborús történet, amely bármikor
és bárhol megtörténhet. Hadifoglyokról szól, akik kivégzésük előtt még kapnak
egy döntést kívánó feladatot…” /Gülch Csaba/

Hartyándi Jenő a 40. Magyar Filmszemle játékfilmes zsűrijében, Budapest, 2009.01.27.-02.03. – “Az ismert győri rendező, operatőr szerint a megtiszteltetés elsősorban a
Mediawave-nek és a nemrégiben létrejött regionális filmalapnak, vagyis a „vidéki szakmának" szólt… A győri filmes szakember már az előválogatásban
is részt vett. Mészáros Márta filmrendező, Ragályi Elemér és Zsigmond Vilmos operatőr és Tolvaly Ferenc filmrendező, író társaságában dönt a díjazott
alkotásokról…” /Kisalföld, Gülch Csaba/

Mediawave kötődésű díjazott a Berlinalé-n!
Berlin, 2009.02.16. - Supriyo Sen rendező WAGAH című filmje nyerte a hétvégén zárult BERLINALE Nemzetközi Filmfesztivál (Európai második legnagyobb fesztiválja) "Berlin Today"-díját, melynek vágója a Berlinben élő Ruszev
Szilvia, a 90-es évek Mediawave táborainak hallgatója.

A vidéki városok is fontos helyet foglalhatnak el a művelődés terén! - a Győri Filmalap bemutatkozása és eredményhírdetése a Magyar Filmszemlén, Monitor Magazin,
2009.02.02. – “2008 júliusában jött létre Győrben az első magyarországi regionális filmalap, az induláshoz a város önkormányzata nyújtott támogatást,
a jövőben pedig az évi költségvetésből biztosít majd financiális hátteret. Európában több mint száz regionális filmalap működik, amelyek a régiós, központi körzetekben létrejött nemzeti filmgyártást segítik. Hazánkban a Győri
Filmalap az első ilyen kezdeményezés, amely nem üzleti vállalkozás, hanem
egy közcélú koordináló munkacsoport… Dr. Ottófi Rudolf, győri alpolgármester a filmalap anyagi biztonságával kapcsolatban reményét fejezte ki, hogy a
gazdasági válság ellenére is tartható a város tavalyihoz hasonló stabil pénzügyi helyzete. Az alpolgármester szerint a filmalap jó lehetőséget nyújthat
arra, hogy a főváros-központú gondolkodás átalakuljon, és a vidéki városok
is fontos helyet foglaljanak el a művelődés terén. Durst György beszélt a Győri
Filmalap által tavaly kiírt filmötlet- és forgatókönyv pályázatról, amelyet a régió
filmíró tehetségeinek felmérésére hoztak létre. A nagyjátékfilmes kategória
nyertesei: Buzás Mihály Csillagos ég, illetve Szalay Péter Határeset.”

Győri kötődésű díjnyertesek a Magyar
Filmszemlén
Budapest, 2009.02.07. - A nyitón életműdíjjal kitüntetett Szilágyi István színművészt, mindenki Lópici Gáspárját, a Győri Nemzeti Színház művészét… A
“legjobb filmszínésznő” a soproni Ubrankovics Júlia lett, aki a győri Révai
Gimnázium hallgatója volt és dolgozott a korai MEDIAWAVE Fesztiválokon.

“Defekt” – a Győri Filmalap szkeccsfilm pályázata, Győr, 2009.02.18.
– A Győri Filmalap szkeccsfilm pályázatot hirdet Győr és környezetében forgatandó kisjátékfilmekre, előmozdítandó a győri filmgyártás megindítását.
Összefogó motívumként a kiírók négy kulcsszót adnak meg: falu – város –
álomautó - defekt.

Állami csodavárás a kulturális turizmus
terén
2009.02.25. – Ne hagyják abba, de szűküljenek össze, mert idén támogatás
nem nagyon lesz! – Valahogy így hangzana a miniszteriális javaslat évindító
üzenetének esszenciája a fesztiválok felé! A hétvégén zárult a Magyar Fesztivál Szövetség évadnyitó konferenciája Miskolcon. …miközben 2010-et hivatalosan a kulturális-turizmus éveként hirdetik.
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KRITIKÁK & BESZÁMOLÓK
A fesztivál alapadatai – zsűri, díjlista, kiadványok – után idézünk a megjelent kritikákból.
Terjedelmi okokból ezek kivonatok, a teljes írások megtalálhatók a weboldalunk 25 évet összefoglaló oldalán.
Jávorszky Béla Szilárd: KORREKT LATIN JAZZ VS SZILAJ KORTÁRS TANGÓ
2009.04.26.
Két, karakterében és intenzitásában eléggé eltérő produkcióval vette kezdetét szombaton este a MEDIAWAVE zenei vonulata. A hivatalos fesztiválmegnyitó
előtt az Egyetemi Hangversenyteremben (az egykori zsinagógában) a kubai Omar Sosa triója színvonalas, korrekt latin jazzt játszott, a párhuzamos kultúráért
díjak átadása után pedig az argentin Astillero mutatta be újfent, milyen is a huszonegyedik századi tüzes, szilaj tangó… Tipikus felállásban
egyáltalán nem tipikus zenét szólaltattak meg, tradicionális ihletésű, de kizárólag saját, kortárs (klasszikus és rockzenei) hatásokat sem nélkülöző szerzeményeket. ...mélyből felszakadó tangókat játszottak,
szívzsibbasztóan erőteljesen és döbbenetesen sallangmentesen. Nem csoda, hogy hazájukban
fiatal koruk ellenére már maguk is példaképek.

A fényíróember naplója 1.
2009.04.26.
A Mediawave-nek az az egyik legvonzóbb tulajdonsága, hogy a stílusa nélkülöz mindenféle hivatalosságot… Aztán színpadra lépett az argentin Astillero, akik az idei fesztiválszignál dögös zenéjét
is jegyzik. F. megállapította, hogy a tangónál szexisebb és szenvedélyesebb muzsika nem létezik,
és engedte, hogy a dallamokkal együtt az érzelmek is átjárják. A torreádorfejű énekes olyan átéléssel és energiával énekelt a szerelmi kínokról, hogy amikor a harmadik szám után leugrott a
színpadról és kiviharzott a teremből, F. arra, gondolt, bizonyára egy hűtlen nő becstelen szívébe indult tőrt mártani… Az Astillero tagjait aztán F. néhány órával később egészen másfajta állapotban
látta viszont: a Rómer ház pinceklubjában táncoltak bájosan elázva, méghozzá spanyol zenére,
amelyet egy ujgurokból álló együttes szolgáltatott. Olyan ez, mintha nekünk Zambiában egy mexikói
csapat húzná a csárdást, de hát épp ettől volt jó ez a buli. És valahol ezek a gyönyörű pillanatok jelentik a Mediawave lényegét. Soha rosszabb első napot.

A fényíróember naplója 2.
2009.04.27.
…A tavalyi Mediawave-piknik a fesztivál egyik csúcspontja volt: végre sikerült tömeges mennyiségben
megmozgatni a győrieket, akik hosszú, tömött sorokban vonultak ki a Duna-partra, hogy egy napsütéses,
önfeledt, sörben-kisfröccsben gazdag szabadtéri fesztivállá változtassák egyetlen nap erejéig a Mediawave-et. …és bár az eléje táruló kép derűs volt, de korántsem egyezett az egy év előtti emlékekkel. A
különbség lényege legfőképpen az időjárásban leledzett: veszettül fújt a szél a vízparton, és hiába sütött
a nap is teljes erejéből, azért F.-nek magára kellett kanyarítania a felöltőjét…
Kovács Márton: “Még több ilyen fesztiválra lenne szükség” - interjú Phil
Mulloy zsűritaggal
2009.04.30.
Phil Mulloy világhírű animációs filmrendező hosszú évek óta visszajár a Mediawavere… Most vagyok itt hatodszor. Először 1995-1996 körül jártam a Mediawave-en. Nagyon
érdekesnek tartom. Sokban különbözik más filmfesztiváloktól. Személy szerint én azért
szerettem meg, mert kapcsolatot teremt film és zene között, ez pedig egy különleges
dolog. A Mediawave-nek köszönhetően szerettem meg a magyar zenét is. Az első látogatásom óta rajongója vagyok a magyar zenének, és otthon is gyakran veszek magyar
zenei albumokat. Mindig nagyon várom, hogy visszajöhessek a Mediawave-re. Amikor
pedig itt vagyok, akkor mindig felfedezek magamnak valami újat, amit jó hallgatni. Ezért is
szeretem a fesztivált: mindig tud valami újat adni. Ugyanez az újdonság érvényes a filmekre
is...

A fényíróember naplója 7.
2009.05.02.
A győriek így a hétvége felé már rendesen rámoccantak a fesztivál programjaira, és péntek
délután dugig megtelt a megyeháza előtti randa placc… Úgy saccperkábé száz gitáros gyűlt
össze, hogy Jimi Hendrix emlékére együtt eljátssza a Hey Joe című számot, ami az eredeti
három perces verzió helyett itt most vagy fél óráig szólt… TM Stevensék igazán kitettek magukért: …nagy show-t nyomtak le a hálás közönségnek. A végére még a nézőtérről a csajokat is
felhívták a színpadra, hogy együtt táncoljon mindenki az utolsó számra. Régi trükk, gondolta F.,
de hát már megint bejött…
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Toroczkay András: Zene, zene, zene
2009. május 4. /részlet/
Elmosolyodunk, ha Győrött keresztezi utunk a Mediawave nevű szeleburdi lány, aki csacsogva
hord oda nekünk mind amiről csak azt gondolja, hogy érdekes és értékes lehet. Jazzt, etnót, rockot,
popot, bluest, alternatívot és ezek különféle keverékeit. Az érkezés utáni első komoly koncertélményem mindjárt a nehézsúlyúak közül került ki: Jamaaladeen Tacumára és társaira gondolok… TM
Stevens-nél viszont nem volt gond a frontemberi teljesítménnyel. A rossz idő miatt viszonylag kis tömeget előbb megdöbbentette az energikus frontember és csapatának húzós rockja. Másnap, Ferenczi
György & Rackajam koncertjén bámulatosan megoldódott minden addigi akusztikai zűr: tisztán, arányosan, szépen szólt minden, a zenészek hozták a tőlük megszokott minimumot: káprázatos koncertet
adtak, iszonyatosan nagyot zenéltek.

Origo
Hering Orsolya: Ha nincs víz, nincs szex!
2009.05.04. /részlet/
Úgy gondoltuk, a munka ünnepét a Mediawave apropóján Győrben, a mesevárosban
üljük meg, vetítővásznak előtt, napernyők alatt, fesztiválforgatagban - mint valamikor
régen. A programsorozat bár az utóbbi években kissé kiesett a látókörünkből, idei nagyjátékfilmes versenyével újra felhívta magára a figyelmet. Filmből is, zenéből is jutott május
első hétvégéjén a fesztivál utolsó napjain… A Mediawave-re szerencsére jellemző, hogy
igyekszik különleges, nem árucikk jellegű, izgalmas zenei produkciókat felkutatni. Az Astillero mellett ez idén Artem Chepkonakov, az altáj torokénekes és a finn tangóharmonikás
mesefigura lány, Johanna Juhola személyében sikerült. ...rá kell jönnünk, hogy a fesztiválhangulatnak a Széchenyi téren a burkolatcsere miatt kialakult háborús helyzet sem tett jót,
elveszett a helyszínek közötti biztos találkozóhely és metszéspont... Utolsó estére gyönyörű
Zsinagóga után a Rómer ház atommagként sűríti magába az egész fesztivált… A város és
a fesztivál mit sem vesztett családias bájából. Sajnálnánk, ha jövőre nem sikerülne legalább
ugyanennyi…
Apertúra Magazin
Gyenge Zsolt: A letűnt világok továbbélnek?
2009. május 5. /részlet/
A francia-magyar világzenész Montanaro mesélte egy éjszakai sörözés közben, hogy a reptéren
futott össze azzal a finn zenészpárossal, akik ugyancsak Győrbe igyekeztek, és néhány pillanat
alatt olyannyira egymásra hangolódtak, hogy másnap este már egy varázslatos közös számmal
lepték meg a közönséget. A Mediawave-ben a szinte húsz év rengeteg változása alatt egyetlen
dolog maradt állandó: ez a találkozások helye és ideje. A világ különböző sarkaiból érkező zenészek minden évben összehoznak egy-két olyan különleges közös pillanatot, ami csak a Mediawave minden mással összehasonlíthatatlan légkörének köszönhető.
Számomra az igazi találkozások azonban a filmeken keresztül történnek. A 2000-es évek óta a
győri fesztivál elképesztő mennyiségben kezdett el hihetetlen minőségű dokumentumfilmeket vonzani, amelyek világunk eldugott szegleteiből hoznak néha költői, néha nyers, de mindig nagyon
emberi és nagyon igaz képeket. A győri fesztiválhelyszínek apró, fülledt, gyakorta kényelmetlen termeiben a szó legvalódibb értelmében világok találkoznak:
olyan élethelyzeteket, gondolkodásmódokat és embereket ismerhetünk meg néhány nap alatt, amelyeknek gyakorta a létezését sem tudtuk volna azelőtt elképzelni...
Irodalmi Centrifuga

Szexuális forradalom a Mediawave-n
2009. május 5. /részlet/
...Erotika és Forradalom tematikában mutatkozott be idén először közös projektben a Roham Irodalmi és Művészeti Magazin. A Roham Magazin pár hónapja
tett közzé egy olyan felhívást, amelyben pornográfia és az internet kapcsolatára kerestek választ, arra, hogyan terjed az internettel egyre jobban a szexualitás.
A Pornó - a XXI. Század erotikája című szám minden várakozásunkkal ellentétben nem készült el a Mediawave-re. Kezembe vettem a legutóbbi számot és
megkértem Korcsma Zsombort, a magazin főszerkesztőjét, mondja el, miért nincs egyetlen nő sem a szerzők között. Ezt épp most kívánnak változtatni a Mediawave és Roham magazin közös pályázatával, szerencsére a 10 kiválasztott írásból 6 női alkotóé. Több száz alkotás közül válogattak...

ÉS MIK VOLTAK A PROBLÉMÁK A HÁTTÉRBEN?
A győri önkormányzatnak a Győri Filmalap fél év működés utáni megszüntetésének következményeiről 2009. 03. 05.
1. Az önkormányzat 2008 júliusi közgyűlési határozatával megbízta a MEDIAWAVE Alapítványt a Győri Filmalapot működtető szervezet felépítésével… Minimum
3 éves, lépésről-lépésre építkező konstrukcióról szólt a megállapodás.
2. …a szerződésben egy négyfős állandó munkatársi gárdájú és külső szakemberek időleges bevonását feltételező szervezet felállítása szerepel… A Győri
Filmalap támogatásának megszüntetésével… e munkatársak bérének nincs fedezete… idénre a támogatások is jelentősen csökkentek, pl. Győr városa a
tavalyi fesztiváltámogatásnak (11mFt) csupán a 40%-át szavazta meg (5mFt).
3. …az előzetes számítások szerint az alapítvány az év közepére nem tudja fizetni közterheit és az irodafenntartás közüzemi költségeit, azaz el kell bocsájtani
munkatársait…
4. A megállapodás egyik alpontja volt a Győri Filmarchívum kialakítása (Kazinczy utcai tetőtér), amely építészetileg elkészült, a Győri Filmalap támogatottsága
nélkül azonban nem tudjuk visszabérelni az Önkormányzattól. Tehát beüzemelni nem tudjuk… Kérdezem, miért kellett akkor ez a fölösleges építkezés? Amely
nagy energiákat elvett tőlünk, mert hozzáértés nélkül kellett lebonyolítanunk a felújítást, vergődve a különböző hatóságok közt. Miért nem az INSZOL-ra lett
bízva a bonyolítás?
5. Még nem tudjuk, hogyan lehet kommunikálni mindazt, hogy a meghirdetett és eredményes filmgyártási pályázataink, majd az ezek következtében megindult
forgatás előkészítéseket le kell állítani. (Egy film már le is forgott – vajdasági rendező győri színészekkel, további kettő mögé komoly tőkével rendelkező
producert sikerült találni /Pataki Ági, volt Fabulon reklám, aki ez utóbbi idők magyar közönségfilmjeit producereli – pl. Kaméleon/. Nem értjük, hogy ezek a városmarketing szempontból (is) hasznos első filmgyártási lépéseink miért nem jelentenek értéket Győr városának?
6. Továbbá nem értjük miért nem jelent értéket Győr város számára a Győri Filmalap és a MEDIAWAVE Fesztivál kapcsán megjelent rengeteg pozitív médiahír,
amelyet közhasznú tevékenységünk gerjesztett?
7. Nem értjük, hogy miért nem érdekli Győr városát – a tavalyi nagyon népszerű Ten Years After-es - MEDIAWAVE piknik nap mintájára szervezett „THANKS
JIMI” Fesztivál, amely ötletre október eleje óta nem tudunk választ kapni? Már az egy héttel ezelőtt kiadott sajtóhír is hatalmas érdeklődés gerjesztett.
Csapatom és személyem mögött lévő - nemzetközileg és országosan elismert és értékelt - kulturális potenciál hátterével mélységesen megalázónak érzem,
az Önkormányzat létünkkel való felelőtlen és átgondolatlan játszadozását. Amely egyértelműen jelzi helyi értékünket, és hogy a város vezetésének nincs szüksége városépítő ötleteinkre, bár azért néha felhasználja őket és mutogatni is jó bennünket (2010). Sajnálatosnak tartom, hogy ide fajultak a dolgok és mindezt
az információáramlásának problémájának tudom be, amelyet tartósan érzékelünk városvezetés irányába… Kora ősz óta próbálkozunk partneri viszony kialakításán. A MEDIAWAVE Fesztivál kezdetéig másfél hónapunk van… Hartyándi Jenő
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Levél a Mediawave Alapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának 2009. 05. 29.
Amint azt korábban, szóban jeleztük… a MEDIAWAVE Alapítvány fenntarthatósága végveszélybe került. …már március elején látszott (a fesztivál idején mindezt enyhe formában
kommunikáltuk és előre is jeleztük), hogy az alapítvány ezen formában való működése a rendezvény után maximum pár hónapig tartható fenn.
Pár szóban értékelve az ez évi fesztivált – a korántsem azonos kondíciók ellenére – kifelé, a nagyközönség felé alig múlta alul az előző évit. A szabadtéri rendezvényrészek időjárás okozta bizonytalanságain túl, ismét egy színvonalas fesztivál volt. Több új, a megújulást előrevetítő elemmel… elkészültek a 20-ik, jubileumi fesztivál strukturális
tervei, amelyek a fesztivál megújítására, frissítésére, a mai külső és gazdasági körülményekhez való realista igazodására tesznek kísérletet… Az egyre akutabbá váló győri helyszín
problémák, amelyek a Széchenyi tér elvesztése miatt a rendezvény egyre nagyobb területre való szétcsúszást és egyúttal a látogatók általi átláthatatlanságát okozták, gyors
megoldásra várnak. Egyre jobban látható, hogy erre a város vezetőitől hathatós segítséget nem várhatunk. Az idei háromszori szabadtéri – kényszerű – helyszínváltoztatás (Bécsi
kapu tér – Virágpiac – Megyeháza tér), amely egyre rosszabb helyzetbe hozta szabadtéri programjainkat, erősen elgondolkoztatott. Alapvető és fő cél kell, hogy legyen a rendezvény
térben való összefogott megrendezése. Ezt Győrön belül jelenleg nem látom biztosítottnak. A felújítás után a Széchenyi térre vélhetően nem engednek be bennünket. A Richter
terem használhatósága a vezetők hozzáállása és pénzéhessége miatt kétséges, nem erőltetném. A zsinagóga akusztikája többségében nem alkalmas az általunk szervezett nemzetközi koncertek színvonalas megvalósítására és az ott lévő állandó kiállítás miatt bonyolult a használata és sok fölösleges energiát vesz el a két egymással hadakozó kezelő cég
közti lavírozás. Mi egyébként mindkettővel jóban vagyunk és szívesen is látnak bennünket. A Gyermekek Házával és a Vaskakas Bábszínházzal nagyon jó a viszony, de maga az
épület a mainál sokkal jobban nem használható ki és a Richter terem végleges feladásával valószínű túl távolivá válik számunkra. A Rómer ház és a Győri Filmarchívum helyiség
jól működött mozis szempontból, de a későbbiekben ismertetekből adódóan utóbbi helyiséget hamarosan elvesztjük. Egyébként a fullra járatott Rómer ház esti/éjszakai programjai
voltak a fesztivál kellemes szakmai és bevételi „meglepetései”.
Új – összefogott – helyszínötlet egy a győri Aranyparton felépítendő „fesztiválfalu”. Fizetős koncertekre is alkalmas cirkuszsátor és „Frigyes színpad”, valamint tavaly és idén is
nagyon bevált Liget színpad. Mindez körülvéve a kulináris faházakkal. Vetítési helyszín alakítható ki, az egyetem Építészkarán, akikkel nagyon jó a viszony és talán máshol is az
egyetem területén. Ez a verzió a városból való teljes kivonulást jelenti, a perifériára szorulást, aminek sokan biztos örülnek. Én annyira nem, mert a fesztivál eddigi image-hez
erőteljesen hozzátartozott a történelmi Győr. De be kell látnunk, ahol nem szeretnek bennünket és akadályoznak, ott nem jó lenni, mert sok fölösleges energiát és kiadást szív el és
abból egyre kevesebb van.
Az előbbiekben vázolt fesztiválfalu azonban vélhetően költséges megoldás. Ugyanez a verzió a komáromi Monostori Erőd területén sokkal költségkímélőbben megvalósítható, ott
van bőven helyiség minden programtípushoz. És az erőd nagyon támogatóan állna hozzánk, egy csomó költséget átvállalnának, mert ambicionálja őket, hogy ott legyen a fesztivál.
Ez azonban Győr teljes feladását jelenti, amely a következőkben ismertetettek alapján azonban egyre kisebb problémának látszik, mert jelen kritikus pénzügyi helyzetünk eléggé
egyértelműen Győr város vezetésének tevékenységünkhöz való negatív hozzáállása miatt alakult ki. Az elmúlt három évben sokat tettünk a város vezetésével való jó kapcsolat alakításáért, ez a folyamat mára teljesen megfeneklett. Olyan közömbösen viseltetnek tevékenységeink iránt (lásd pl. a fesztiválon való protokoll megjelenések), amely sajnos azt
mondatja velem, hogy jobb volt az előző önkormányzat alatt. Mert akkor egyértelmű volt az, hogy nem szeretnek bennünket, de némi hadakozás után legalább beállt egy tűzszüneti
állapot és utána meglehetős óvatos tisztelettel kezeltek bennünket. Az egy tiszta helyzet volt. Mára kiderült, hogy a mai közömbös hozzáállás sokkal kellemetlenebb, mint az
ellenséges viszony. A jelenlegi vezetőkkel nem tudunk kommunikálni. Ők nem akarnak velünk. Számtalan (mellékelt) levelet írtam és számtalanszor beszéltünk személyesen ecsetelve
problémáinkat és azt, amibe a Győr Filmalap létrehozásával belehúztak bennünket, de nem akarják érteni miről van szó!
Miről is van szó? Mi okozta jelen kritikus helyzetet, amely rossz és határozatlan kezelés esetén az alapítvány igen közeli csődjét, megszűnését jelentheti?
A Győri Filmalap létrehozása nagyon jó és lelkesítő feladatnak tűnt. Egy olyan közfeladatnak, amelyben - a város előnyére – hasznosítani tudjuk 19 év összegyűjtött szakmai tapasztalatait, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerét. Úgymond egy felhalmozódott, egy addig ki nem használt, másodlagos tudás, szakmai potenciál hasznosulni kezd és új értéket
teremt. Mert az azért egyértelmű tény, hogy nem egy civil, kulturális fesztivált szervező alapítványnak a feladata, hogy egy régiós konstrukciót építsen fel, amelynek célja röviden,
hogy először felmérje régiós médiapotenciált, majd lépésről-lépésre gerjessze egy városban, egy régióban a film- és médiaipar minden szegmensének megjelenését, megtelepedésétt,
amely munkahelyteremtéssel jár. De ugyanilyen fontos az ehhez tartozó oktatás, szakemberképzés koordinálása, vagy csak úgy „mellékszálon” Győr város vizuális emlékezetésnek
gyűjtése és megjelenítése, azaz a helyi archív filmes és televíziós emlékek megtalálása, megmentése és közkincsé tétele.
De mi mindezt szívesen tettük, mert izgatott bennünket e szerteágazó feladatsor, láttuk az értelmét és azt gondoltuk, hogy e munkáért kapott jövedelem megerősíti, stabillá teszi civil
szervezetünket és úgymond „szórakozásból” szervezhetjük nemzetközi fesztiválunkat a köz számára. Mert az természetes ténynek tűnik az állam és az önkormányzat számára,
hogy ezen rendezvények programjaira ugyan ad támogatást, de ahhoz, hogy a rendezvények létrehozásához szükséges háttérmunkát valaki elvégezze, ahhoz nem. Azaz ezt a civil
szervezet tehetik a saját szórakozására. Ez megy is egy bizonyos szintig, majd a továbblépés gátjává válik, hogyha nincs elég munka beletéve a projektbe.
A MEDIAWAVE már rég túllépett azon, hogy műkedvelő szinten szervezhető legyen. Hiszen itt napról napra felelős döntéseket kellett hozni, nemzetközi szerződéseket kötni, tárgyalni,
nem kis támogatásokat szerezni, pályázatokat írni, mindezekkel elszámolni. 60-80 millió forintot megmozgató rendezvénynél ez már nem játék. Keveset lehet hibázni, mert legközelebb
elveszik a bizalom.
A MEDIAWAVE a regionális filmalap megbízás előtt óvatos duhajként működött. Két főállású munkatárssal és több bedolgozóval. Nem volt egyszerű, mert sokszor túlnőttek rajtunka
feladatok, de csináltuk.
A Magyar Mozgókép Közalapítvány kezdeményezte a regionális filmalapok létrehozását. A MEDIAWAVE-t javasolta az Önkormányzat irányába a közfeladat elvégzésére, mint a
térség egyetlen potenciális szakmai szervezetét. A győri önkormányzat csaknem egy éves vajúdás és a koncepció, megbízási forma, szerződés sokszoros átalakítása után 2008
júliusi közgyűlésén megszavazta a Győri Filmalap létrehozását. A szervezet felállításával a MEDIAWAVE Alapítványt bízta meg, azzal, hogy az előzetes üzleti terv és közgyűlési előterjesztés alapján egy 4 fős menedzsmentet hozzon létre a feladat elvégzésére, amelyhez és a kapcsolódó feladatokhoz (weboldal, archívum, filmgyártás előkészítés, stb.). 2008
évre 25mFt támogatást biztosított. Valamint 15mFt-ot a MEDIAWAVE iroda feletti padlástér filmarchívum célú átalakítására. A kissé megkésett döntés ellenére a munka nagy erőkkel
megindult, amelynek 2008 év végén megjelentek az első nyilvános eredményei (ezeket itt nem sorolnánk fel ismételte, jól látszanak a Mediawave Anzix fejezetekben)… Úgy
gondolom, hogy ezzel a menedzsment messze túlteljesítette azt, ami egy induló szervezettől elvárható. Egyrészt, mert motiválta az elvégzendő feladat, kihívást látott benne.
Másrészt nagy volt a magyar filmszakma pozitív és negatív érdeklődése, hogyan tud elindulni egy ilyen új régiós filmes kezdeményezés Magyarországon elsőként. A leállás presztizsveszteség, jó időre leírja a vidéket Budapest szemében.
A mostani probléma ott kezdődött, hogy a filmalap nem került be Győr város 2009-es költségvetésébe. Hogy miért, erre igazán konkrét választ nem sikerült kapni. Az egyik felelős
vezetőtől elhangzott, hogy azért nem, mert nem jöttek az ígért, sok pénz hozó filmforgatások Győrbe. Elég hamar nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy a felelős vezetők többsége
nem olvasta el a tavaly megszavazott koncepciót és az abban lévő megbízást. Holmi megragad részinformációk, és azok sajátos értelmezéseit próbálták ránk vonatkoztatni. Ez
nagyon szomorú dolog és elvégzett munkánk lebecsülése. Ugyanúgy nem olvasták el, sajnos mi sem rendesen, a végleges szerződést, amit velünk kötöttek, amely a sok módosítás
hatására teljesen ellentmondásos lett olyan értelemben, hogy míg az eredeti koncepció egy több éves, csökkenő támogatásról beszél, addig a végleges szerződés egy év utáni felmondást is lehetővé tesz. Természetesen értem, hogy az apparátus, miért vitt bele minél több kibúvási lehetőséget a szerződés utolsó verziójába. És még rossz szándékot sem feltételezek ezzel kapcsolatban. Nyilván nem akartak egy hosszú távú csapdába belekerülni, míg nem bizonyosodik be a működőképesség. Ellenben bennünket belevittek egy csapdába.
Ugyanis míg a szerződés az önkormányzatra nézve minden védelmet beépített, addig nem változtatta meg a támogatás alapját adó üzleti tervet, amit csak akkor lehetett teljesíteni
és elszámolni az első évben, ha az abban lévő tételekkel számolunk el. Ennek egyik jelentős része a 4 főállású menedzsment bére. E nagy volumenű munkához a 4 fő – ma már
tudható – kevés, hiszen annyiféle, szerteágazó és más-más típusú tevékenységhez kell érteni a hatékony munkavégzéshez. De megértettük, valahogy el kell indulni. És persze
hozzáértő munkatársakat nem egyszerű helyben találni… Az előbb említett csapda helyzet az jelenti, hogy nekünk a filmalap szerződés teljesítéséhez e személyi felvételeket meg
kellett lépni. Ennek bér és járulékterhe azonban január elsejétől – a városi támogatás elmaradásával – minket terhel, amit az alapítvány nem bír el, mivel a fesztiválra kapott támogatások programtámogatások, és azt bér kifizetésére nem lehet fordítani. Ennek pénzügyi hatásait mellékeljük.
A város eljárásában az az inkorrekt, hogy ezzel a lépéssel megszűnés határára sodort egy egyébként jól és a város hasznára működő szervezetet, másrészt személyes megélhetési
problémákat okoz számunkra. Óvatlanul otthagytunk egy „nyugdíjas” állást (Rómer ház), ahova vissza nem mehetünk, mert mások dolgoznak már helyettünk. Más szakmai munkát
Győrben találni nem tudunk. Ezek személyi tragédiák!
Mivel ezen problémákat tavasz óta próbáljuk elmondani az önkormányzat illetékeseinek, sőt több esetben le is írtuk és ezek megválaszolatlanok, szóban pedig elodázóak voltak,
én személy szerint nem látom értelmét a velük való további tárgyalásoknak. Értetlen, közömbös viselkedésük, meg nem értésük annyira megalázó és 3 évtizedes győri kulturmunkám
olyan típusú sárba tiprása és negligálása, amit nehezen emésztek. Nincsenek illúzióim! De míg bírom, teszem/tesszük! Győrét, nem a városvezetőkért!
Kérem a T. Kuratóriumot az előállt helyzet gyors átgondolására és a szükséges intézkedések megtételére.
Mi – a menedzsment – közben az előttünk álló lehetőségek átláthatóságán dolgozunk. A következők meglépését látjuk elkerülhetetlennek, ha el akarjuk kerülni az alapítvány csődjét.
A menedzsment elszánt az összehúzódva megmaradás mellett:
1./ az iroda bérletének, közüzemi ügyek visszamondása június 30-i határidővel… ezzel kapcsolatban felmerülő kérdések: - hol folytassuk az összeszűkült működést (lakásom,
Ravazd)? - hova rakjuk a filmarchívumot (20000 film) és műszaki technikákat? - telefon, internet visszamondásához tanulmányozzuk a szerződéseket.
2./ munkatársak fizetésének minimálbérre csökkentése, szerződésmódosítással (ennek realitását számoljuk…)
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Egyre távolabb Európától – A civil kultúra csődje Magyarországon Sajtóközlemény, 2009. 06. 11.
A győri székhelyű, a nemzetközi hírű MEDIAWAVE Fesztivál szervezéséről közismert Alapítvány, hogy megőrizze a szervezet működőképességét, június 15-i kuratóriumülésén felmondott munkatársainak, valamint felmondta a győri önkormányzattól bérelt irodáját, és a jövőben megpróbálja „nulláról” újból építeni tevékenységét és mindenképpen megvalósítani
a 20. jubileumi MEDIAWAVE Fesztivált, ha az egy falusi ház pajtájában lesz, akkor is! Közben helyet keresünk 20000 filmből álló archívumunknak, munkát, megélhetést munkatársainknak!
A kényszerű döntés oka az országot sújtó általános válságjelenségeken túl jórészt az, hogy 2008. júliusi döntésével a győri közgyűlés megbízta az Alapítványt a Győri Filmalap
szervezetének és tevékenységének felépítésével, az elfogadott üzleti terv alapján 4 főállású munkatárs foglalkoztatásával. Az alapítvány maximálisan, sőt túlteljesítette az elhúzódó
döntés miatt csak félévkor megkezdeni tudott munkát. November végére elindult a filmalap… (az itt felsorolt tevékenységek máshol olvashatók) A MEDIAWAVE Alapítvány mai működésképtelenségét az okozta, hogy a Győri Filmalap 2009-es támogatásának ügye nem került be város költségvetéséről döntő közgyűlésre (szerződésbeli kötelem lett volna).
Szóbeli ígéretek ugyan elhangoztak, hogy majd a maradványkeretből, zárszámadáskor, de konkrét és főleg írásbeli válasz az alapítvány kérdésére nem érkezett. Az elmúlt 4 hónap
során az alapítvány vezetőinek, sokszori próbálkozásra sem sikerült felelős és döntésképes vezetővel beszélniük a Filmalap további támogatásáról, valamint az új Győri filmarchívum
helyiség használatáról. Közben a munka folyt tovább, az alapítvány „mellékesen” lebonyolította a 19-ik MEDIAWAVE Fesztivált, amelyen az előző évihez képest 10mFt-al kevesebb
költségvetés nem látszott meg. A 30 ezres – többségében idegenforgalmat jelentő - közönség és keltett médiavisszhang minden eddiginél nagyobb volt. A szervezők ígéretéhez
híven az utolsó békeidőket időző fesztivál volt a 2009 évi MEDIAWAVE Fesztivál.
A Filmalap 4 főállású munkatársának bére és a webarchívum szerverbérleti és hosting költségei azonban 2009 év június elejére csődközeli helyzetbe hozták az Alapítványt. Felemésztette tartalékait. Ez a kényszerű döntés oka, amely egyben figyelmeztető jel arra, hogy az ország vezetésének és az önkormányzatoknak arra, hogy a rendszerváltás óta
felnőtt, magas művészeti és idegenforgalmi, valamint médiaértéket termelő civil alapú, nonprofit kulturális szervezetek, amelyek európai módon állami és önkormányzati szerepeket
vállalnak át hatékonyan, nagyon sérülékennyé váltak biztonságot adó, működést fedező háttértámogatások nélkül. Kérdés, hogy szüksége van-e az országnak és Győr városának
a MEDIAWAVE Fesztiválra, az általa gerjesztett, fentebb említett haszonra. Vagy menjenek a civilek, a… Európába! MEDIAWAVE Alapítvány kuratóriuma

A kuratórium elnök személyes megjegyzései
Kérdések vetülnek fel bennem:
1. Hogyan tud működőképes maradni a jelen Magyarországán egy nonprofit, civil kulturális
szervezet, ha szívós munkával, munkatársainak tehetségével, jelentékeny hazai és nemzetközi szakmai rangot vívott ki magának, azaz messze túllép a civilek számára az állam
és az önkormányzatok által fenntartott műkedvelő, amatőr (nem lebecsülendő státuszok)
skatulyán? Fogja vissza magát és tevékenykedjen a fenti kategóriákban, vagy próbáljon
továbbra is egy európai modellt felmutatni, amelyben a megerősödött civil szervezetek szerződés keretében – állami és önkormányzati feladatokat vállalnak át, látnak el?
2. Miért képzeli a magyar állam és az önkormányzatok, hogy a magas társadalmi értéket
előállító civil szervezetek - még nem feltalált – „levegőhajtású motor” vagy a perpetum
mobile elvével, pontosabban gyakorlatával működnek? Azaz működési költségük közel
„nulla”. Az elnyerhető kulturális pályázatok, miért csak a programok költségeit fedezik? Az
NCA (Nemzeti Civil Program) miért csak max. 1 fő munkabérének töredékét támogatja?
3. Milyen károkat okoz egy ország, egy város számára egy szakmailag magas szinten
működő csapat szétesése? Milyen személyes tragédiákat rejt az általam válságkezelésként, kényszerűen foganatosított felmondás? Milyen érzés lehet egy 50 év feletti, nemzetközi és államilag is díjazott (Magyar Köztársaság Kiskeresztje, 1997, Bezerédj-díj, 2003
/Az európai kulturális tevékenységért – NKÖM/), erős innovatív képességekkel rendelkező
személyiségnek a munkanélküli hivatalban sorban állni?
4. Vajon ennyire kicsi Győr város eltartóképessége, a válság ellenére, hogy megengedheti
magának azt a luxust, hogy lapátra tegye idegenforgalmi bevételének egyik fő generálóját,
ami miatt Győr neve jól cseng a világ kulturális életében? Jó-e Győr városának, ha a fenti
meglehetősen hatékony tevékenység más várost gazdagít?
És folytathatnám a bennem toluló kérdések sorát, de ehelyett javaslom, hogy a város vezetői rágódjanak ezeken egy kicsit!
Nagyon furcsa és ambivalens helyzetben vagyok, mert a MEDIAWAVE Alapítvány munkájáért felelősen gondolkodó vezetőként, azért kellett – kuratóriumtársaimmal együtt –
meghoznom a fenti kényszerű döntéseket, hogy megmentsük a MEDIAWAVE Fesztivál
szervezési alapját képező Alapítványt. Azért, hogy a nulláról kezdve, civilekhez méltóan,
ismét megpróbáljuk felépíteni, az új viszonyokhoz alkalmazkodva a szervezetet. Ott, ahol
ehhez támogató környezetet találunk. Ha nem tesszük meg most eme kellemetlen és
kényszerű lépéseket, akkor az alapítvány csődközeli helyzetbe kerül. Elveszti fizető és
pályázó képességét. E lépéssel ezt megelőztük.
A munka valahogy majd folytatódik és az alapítvány által „kirúgott” munkatársak társadalmi
munkában – ígéretükhöz híven – elvégzik a 2009-es fesztivál pénzügyi zárását, elszámolását. Mert egyrészt profi szervezők, másrészt idealista és szenvedélybeteg amatőrök, civilek, akik azt gondolják, hogy a közönségük számára fontos, amit csinálnak. És megtanulták, hogy a dolgokat végig kell csinálni! Az elejétől a végéig! A normál munkaerő piacon
ez egy nem értelmezhető magatartás. De ne feledjük itt civil mentalitásról van szó!
Szeretnék ezúton is megnyugtatni a MEDIAWAVE Fesztivál partnerei közül azokat, akiknek még nem sikerült kiegyenlíteni a számláját. Munkájuk fedezete megvan, akkor tudjuk
azonban átutalni, amint megkapjuk azokat állami támogató forrásainktól. Ezekre szerződés van, de Isten malmai mostanság egyre lassabban őrölnek! Sajnos a mai Magyarországon
ez teljesen „természetes” jelenség. Ezért mi kérünk elnézést és türelmet. Mint az előzőekből kiderülhetet, egy civil szervezetnek nincsenek és nem is lehetnek tartalékai, amelyből
hitelezhetne az államnak…
Igazi „kaland” ma az életünk! Nemzetközi fesztivált szervezünk, egyáltalán nem nemzetközi és európai körülmények között! Helyet keresünk fesztiválunknak! 20000 filmből álló filmarchívumunknak! Munkát/megélhetést munkatársainknak! Tesszük amíg lehet, amíg hagyják! De most egyáltalán nem látjuk optimistán a jövőt!
Durst György
a MEDIAWAVE kuratórium elnöke
kétszeres Cannes-i nagydíjas producer
Kisalföld

Megszavazta a szombathelyi közgyűlés a Mediawave Szombathelyre kerülését és támogatását
2009.10.09. /részlet/
Tegnap - az esti órákban - a szombathelyi közgyűlés 18 igen, 1 nem és 3 tartózkodás mellett letette a voksát a MEDIAWAVE Fesztivállal való 5 éves szerződéskötés mellett és meghatalmazta a polgármestert annak aláírására. A megállapodás részét képezte egy évenkénti 20 millió forintos támogatás, valamint a városi helyszínek kedvezményes biztosítása a
fesztivál idejére. A remélhetőleg gyümölcsöző együttműködésbe a MEDIAWAVE Alapítvány a jubileumi fesztivál esetén tovább 50-60 millió forintot tervez hozzáadni hazai és
nemzetközi pályázatokból, amint azt Győr esetében is tette az elmúlt években. Továbbá anyagiakban nehezen megfogalmazgató, de annál értékesebb hazai és nemzetközi médiafigyelmet, valamint idegenforgalmi bevételt Szombathely város szolgáltatói (szállodák, étteremek...) és kereskedői számára, hasonlóan az előző fesztiválokhoz. Ez az összeg, a
kiemelt fesztiválok esetén kötelezően elvégzendő felmérések és idegenforgalmi számítások alapján, 200-300 millió forint között volt Győrött.

105

Kisalföld
Nyerges Csaba: Ez a hajó elment
2009.10.14.
Végigültük a hétfő esti kerekasztal-beszélgetést a Kisalföld tanácstermében. Pedig őszintén szólva akár már öt perc elteltével lezárhattuk volna a megkésett
vitát. Hiszen hamar kiderült, hogy eredeti szándékunk okafogyottá vált. A Mediawave nem marad Győrben. Az alapítók elmondták, hogy úgy érzik, méltatlanul
bánt a megyeszékhely a fesztivállal az elmúlt tizenkilenc évben, a városvezetés nem kezelte partnerként a fényírókat egyik érában sem. Ezért úgy döntöttek,
hogy másik városban keresnek méltó helyet a huszadik fesztivál megrendezésére.
A polgármester mindehhez sok szerencsét kívánt. Mondván, nem akar rálicitálni a szombathelyi húszmilliós ajánlatra, mert ezzel precedenst teremtene. Jöhetnének más alapítványok, többet kérhetnének, és nekik sem mondhatna nemet. A történet ilyen egyszerű.
Valóban az? Nehezen hiszem, hogy ha komoly szándékkal korábban egy asztalhoz ülnek, a város és az alapítvány ne találhatott volna méltó helyet a fesztiválnak
Győrben. Nehezen hiszem, hogy ne köthettek volna iksz évre szóló, kölcsönös előnyökön alapuló támogatási szerződést. Nehezen hiszem, hogy ne tudtak
volna egyezségre jutni abban, hogyan lehetne a Mediawave esetleg még nagyobb durranás. Ha Győr bővelkedne olyan egyedi vonzerőben, ami az országhatárokon túl is összeforr a város nevével, ha kulturális élete olyan gazdag lenne, hogy a különleges ízű, semmi mással össze nem téveszthető fesztiválok
már alig férnének be a naptárba, ha az elmúlt években sikerült volna megtalálni azt a plusz kulturális töltést a városban, amire ˝én, te, ő..., mi mind˝ azt mondhatnánk, hogy ez igen, erről van szó, Nyuszómuszó, nos, akkor talán megértem, hogy a polgármester ilyen egyszerűen elengedi a Mediawave kezét. Vannak
persze népszerű fesztiválok, és ez örvendetes. Sok helybeli látogatja őket, a programok változatosak, a néző jól érzi magát. De ettől Győr nem lesz beszédtéma
sem Bécsben, sem Berlinben. Persze, egy kezet csak akkor engedhetünk el, ha legalább felénk nyújtják. Mégis, ha a legutóbbi segélykiáltások nem a szombathelyi, komáromi, pécsi főteret visszhangozzák körbe, hanem itt, az egyébként csöndes győri civil szférában szólnak elemi erővel, talán kialakul egy összefogás, és más lesz a történet vége. Késő bánat. Mindenki okulhat belőle.

MEDIAWAVE ANZIX

II.

Passport Control 13. Nemzetközi Film és Fotó Műhely (Mediawave alatt), Győr, 2009.04.22.-05.02. Készült filmek: Giorgi Mrevlisvili (GRU):
Either / Or, Daniss-Bodó Eszter: Folyt.Köv., Góga Dalma: Gergej, Erős Dóra,
Kacéroranzs, Yulia Koscheva (RUS): Miért nem
alszol?, Varju ELőd: This
is The Beginning…

Sayoko
Kinoshita
Kajárpécen és
Győrben
2009.06.15-20. – A világ
legnagyobb animációs
filmfesztiváljának, az animáció "Cannes"-jának
nevezett,
Hiroshima
Nemzetközi Animációs Filmfesztivál igazgatója szabadságát Mediawave-es
kapcsolatainál tölti Győrött és Kajárpécen.
Győri film a BuSho-n, Budapest, 2009.06.21. - Horváth Szilárd
’Csak Nő és Férfi’ című rövidfilmjét beválogatták a BuSho (Budapest Short)
Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál2009 versenyfilmjei közé. A film korábban elnyerte a Dunántúli Függetlenfilm Szemle különdíját, valamint az AXN filmfesztivál döntőjében is szerepelt.
Bakonyalji vigasságok – Szent Iván-éj a Bakony alján, Ság,
Ravazd, Kajárpéc, 2009. június 19. – “Ferenczi György és Rackajam zenekara
- egy hétig - Ravazdon edzőtáborozik, a Mediawave segítségével...” Ez volt

lós & Németh gergő: Szilánkok és a zenei műhelyek zárókoncertjei (vonós –
Alexander Balanescu (GBR), blues – René Trossman (USA), akusztikus ethno
– Ferenczi György), építész projektek filmjei.
Ördögkatlan Fesztivál 2009 – Kisharsány, 2009.08.05-09.
– “Hamarosan fortyogni kezdenek az üstök a Villány környéki három kis faluban, Kisharsányban, Nagyharsányban és Palkonyán. Augusztus 5-én kezdődik a fesztivál és benne a kisharsányi MEDIAWAVE-üst, amellyel a fesztivál
szervezői - megtisztelő módon - megbízták a MEDIAWAVE csapatát…” A
programból: Rene Trossman Blues Band (USA/HUN), Apnoé, Romungro fiúk,
Ferenczi György & Rackajam, Boka Gábor: Helység kalapácsa, Chris Potter
Quartet (USA/HUN), Singas Project, katalán egyensúlyozó játékszobrok,
Nemzetközi vonós műhely zárókoncert (vezető: Alexander Balanescu /GBR/),
Psycho Mutants, Blues és Akusztikus zenei Műhely zárókoncert…

Elhunyt Cseh Tamás
2009.08.07. – Az Ördögkatlan
Fesztivál szellemi védnöke volt , a
rendezvény alatt ment el. A barát,
Bérczes Laci kérésére Hartyándi
Jenő forgatta róla az utolsó koncertfelvételt a Bakács téren. A Mediawave Filmarcívumban megtekinthető.

Passport Control
16. & „Meetings in
Siberia”
Nemzetközi
Dokumentumfilm
Fesztivál, Novoszibirszk - Altáj,
2009.09.02-09. Csak fotó szekció
volt kb. 20 fotóssal, és forgattunk egy dokumentumfilmet az altájban Artem
torokhangú énekes kis világvégi falujában. A vágás még nem készült el.

Kiváló minősítést kapott a Mediawave Fesztivál

a Bakonyalji Vigasságok hattyúdala, már ez az utolsó fejezetet is nulla forintból csináltuk, mert a támogatások felszívódtak.
Passport Control 14. Nemzetközi Fotó Műhely (Etnofest keretében), Szabadka & Palics, Szerbia, 2009.07.19-21.
Passport Control 15. Nemzetközi Nyári Művészeti Tábor (Ördögkatlan Fesztivál előtt-alatt): film – fotó – zene – építészet, Kisharsány,
2009.07.30.-08.08. Készült filmek: Szöllősi Ágnes: Álomkenguru, Kilián Lilla
Johanna: Álomtávol, Dragan Cukanovic: A kerek tányár lovagjai, Kerékgyártó
Ádám & Kópházi Gábor: Agymenők, Trapp Domonika: Anyukám nem túl érdeklődő, Podányi Dániel: Messzem túl, Matyasi Gábor: Nagyvilág, Csóka Mik-
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2009.12.10. - Öt országos szakmai szövetség 2008 nyarán indította el a Fesztiválok Minősítési Programját. Az
Oktatási és Kulturális Minisztérium,
az Önkormányzati Minisztérium és
a Magyar Művelődési Intézet és
Képzőművészeti Lektorátus közreműködésével - 230 fesztivál regisztrálását és 87 fesztivál szakmai
minősítését végezte el 2009. december elejéig… A MEDIAWAVE
Fesztivál a 16, kiváló minősítésű
művészeti fesztivál közt szerepel.
A Villány-környéki Ördögkatlan
Fesztivál színtén, amelynek a MEDIAWAVE alszervezője.

2010. év
SZOMBATHELY 1.0
Pusker Péter, zenei szervező
1997
Elsőéves voltam a győri SZIF-en, a kollégiumban láttam egy plakátot, miszerint a Mediawave önkénteseket keres. Zsók Ági szintén lefigyelte a szitut, és be
is jelentkezett gyorsan Hartyándi Jenőnél. Visszatérte után boldogan újságolta, hogy bizony tényleg van meló, konkrétan háromféle: lehet fellépőket kísérni,
infópultban álldogálni, és külföldi filmekre magyar szinkront olvasni. Na, nekem az angol még nem igazán ment, ezért kifundáltam, ha tényleg ott akarok lenni,
akkor bizony szinkronizálnom kell. Felhívtam hát én is Jenőt, és pár nap múlva a Soproni úti házuk emeletén taglaltam neki céljaimat... Mikor végre nagy
nehezen kinyögtem, hogy én amúgy megveszekedett zenebuzi vagyok, ő visszakérdezett: „Akkor mi a fasznak akarsz szinkronizálni?” Így derült ki, hogy a
koncertek körül is van tennivaló, itt kezdődött az én sztorim…
2010
Született szombathelyiként nekem biztos mást jelentett ez a kényszerű elvándorlás. A sok kérdőjel mellett igencsak megdobbant a szívem, abból a temérdek
szépségből és jóságból, amit Győrben kaptam, valamit vissza tudok juttatni a szülővárosomba. Sőt, az egész fesztivál ott fog megtörténni hamarosan. Őszintén
szólva, mint egy őrült vetettem bele magam az előkészítésbe. Ennek biztos jó hasznát vette a csapat, de a végére sajnos az is kiderült, tettrekészségem
fárasztó túlbuzgóság is egyben, olyan tempót diktálok, annyira akarom a sikeres landolást, hogy ezzel túlfeszítek helyzeteket.
Jenőn kifejezetten éreztem a megtorpanást, a helyszíncserét még erős kézzel levezényelte, de aztán be is fékezte a váltás,
lassan tudott csak ráhangolódni az új kihívásra. Sokat segített Sragner Laci új kuratórium elnök belépése, igyekezett mozgatni
a csapatot, de hol ilyen, hol olyan hangulatban és energiaszinten folyt az előkészítés. Azért elég pozitív hatás érte a csapatot,
hogy mindenki felpörögjön, tényleg örömmel és nyitottsággal fogadtak minket, elkezdtek alakulni a dolgok. Könnyen ment
a „nagy név” kiválasztása, Gil Scott-Heron személyében egy olyan főszereplőt találtam, akinek hatása és munkássága megkérdőjelezhetetlen, ráadásul épp új lemez kiadására készült, és feltámadásra, ahogy egy kicsit mi is. Megtaláltuk a helyszíneinket, amiket lehet, könnyen rendelkezésünkre bocsátottak, de kapásból lehetett érezni, azért annyira tutik soha nem
lesznek, mint anno a Zsinagóga, vagy a Rómer. Sokat tököltem a fellépők kiválasztásával, Jenő egyre több mindent bízott
rám a zenei részből és az általános feladatokból is. Talán az volt a kulcs gondolat az egészben, hogy elfogadtuk, soha
többet nem tudunk győri Mediawave-et rendezni, és itt bizony valami más fog kijönni az egészből. Megnyugvásunkat, békénket nem is a szombathelyi programban találtuk meg, hanem behúztunk egy harmadik hétvégét Őriszentpéterre, falusi közegbe. Sülyi Peti lett a vendéglátónk.
Olyan program kezdett összeállni, ami méltó mód tudja a fesztivált bevezetni Szombathelyre, tartalmas, de nem fekszi meg a friss gyomrot. Őriszentpéteren
viszont kiélhettük igazi vágyainkat, és olyan finom hangulatot tudtunk ott megteremteni, amiket igazán a magunkénak vallunk.
Sok szombathelyi barátot sikerült bemozdítani, ez külön öröm volt. Rengeteget diskuráltunk és együtt pakoltuk a faházakat Vidussal, Ricsivel, Rajmunddal,
Ákossal, Jakival… (na jó, sok lesz a költői túlzásból, a Jaki annyira soha nem szeretett pakolni... ;) Az első hétvége után a Vas Népe azzal a szalagcímmel
jelent meg, hogy „Új minőség Szombathely Főterén”, eljöttek a szüleim is, volt jó pár igazán boldog, személyes pillanatom… Gil Scott-ot 20 éven át kísérte
egy srác, akit az utcán szedett össze és aztán a testőre/kísérője lett... Az ő elmondása szerint soha nem vegyült az öreg koncertek után úgy a közönséggel,
mint itt a Qualitons koncertjén… Szerintem szép fesztiválunk volt, bár tény, a pesti barátok, az igazi Mediawave közeg nem utazott el eddig, mese nincs, más
volt a feeling, mint anno... Mondhatni „túlpolgári”, ami egy ilyen meg nem alkuvó underground brigádnak meg tudja feküdni a gyomrát… Kemény meló lett
volna ezen a terepen folytatni a munkát, de máshogy is alakult aztán... Ráadásul a harmadik hétvégére nagyon elfáradt a csapat, Jenő olyan dolgokkal
basztatott, ami engem kikészített. Ennek az lett a vége, hogy a rudersdorfi helyszínre még épp elvonszoltam magam, de örülni már nem tudtam az osztrák
szálnak, miután visszaérkeztünk Győrbe, olyan mély szomorúság szállt meg, amit igazán nem is értettem. Túlreagáltam persze ezt is, mind sok minden más
szitut, és csak később jöttem rá, akaratomon kívül én ugyanúgy nyírtam a Papát. Ő is így volt ezzel, biztos vagyok benne, csak jó szándékok vezérelték, mindenesetre a fesztivál után úgy döntöttem, nagyobb távolságra van szükségem az embertől, akire mesteremként tekintek azóta is.
(folytatás a 2011 év elején)

Pusker Péter
1997 és 2011 között a Mediawave zenei szervezője. Lassan araszolt előre a szervezési hierarchiában és dolgozta be magát a szervezőcsapatba. A kétezres
évek közepétől, már komoly szerepe volt a programok összeállításában és megvalósításában, mint stagemaster-nek. Nagyjából innentől főállású munkatársként
dolgozott, 2010-ig, amikor magánéleti okok miatt Pestre költözött. Nagy szerepe volt az első, 2010-es szombathelyi év helyi beágyazásában és minőségi
megvalósításában. Ő volt ekkor a Mediawave szombathelyi „kormányzója”. Mondhatnánk hátán vitte a Győr elhagyása és más, a munkatársakat sújtó személyes, családi és egészségügyi problémák miatt megrogyott szervező csapatot. A nagy teher őt is megviselte, másrészt ekkor már komoly önállósodási
vágyak munkáltak benne. Hartyándi Jenő, főszervező is javallotta neki, hogy próbálja ki magát önállóan, hogy szélesítse és tegye teljessé szervezői tudásának
vertikumát, amire a Mediawave keretében nem volt lehetősége a szakosodott és jól működő kollégák miatt.

A szervezésben résztvevő főbb munkatársak

Szombathely, 2010. április 30 - május 8.
Mediawave Szelektív, Őriszentpéter
2010. május 13-16.
Schnittpunkte Festival, Rudersdorf (AUT)
2010. május 14-16.
+ hármashatár

Kuratóriumelnök: Sragner László • Főszervező: Hartyándi Jenő • Operatív csoport
(pénzügy, általános szervezés, működtetés): Csete Orsolya, Varga Júlia • Helyszín
koordinator: Pusker Péter • Film előzsűri: Csáki László, Durst György, Silló Sándor,
Zomborácz Virág, Dömötör Tamás, Váradi Gábor • Játékfilmes előzsűri: Varga Balázs, Szilágyi Kornél, Hartyándi Jenő, Murai Gábor, Aponyi Noémi • Filmprogram:
Kádár Sándor, Aponyi Noémi, Vajda Violetta • Zenei program: Pusker Péter, Szöllösi
Ágnes, Hartyándi Jenő • Nemzetközi kapcsolatok és ifjúsági műhelyek: Czibik
Márta • Technika vezetők: Kádár Sándor • Arculat, kiadványok: Nagy Péter • Egyéb:
Bakonyi Renáta (PR, marketing), Deésy Gábor „Kacsa” (kereskedelmi és közkapcsolatok, kultúrdiplomácia), Naszály György (sajtó), Hartyándi Flóra (szállás)

Filmprogram
81 országból 1173 nevezés érkezett, ebből 72 főprogram (verseny), 60
kategória- és bemutatóprogram (információs és speciális), „20 év - 20 film a
20.000-ből”. Nevezési kategóriák: általános, kisebbségi, porlepte dobozok
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A nemzetközi filmes verseny díjazottjai
Az országos diákzsűri díja
Rene Bo Hansen (SVE/GER): A sasvadász fia
Közönségdíj - Bertóti Attila (HUN/ROM): Ariadné fonala

Legjobb vágó
Aurique Delannoy (FRA) A szoknya napja (rendező: Jean-Paul Liilienfeld)

Legjobb férfiszínész
Hannu-Pekka Björkman (FIN), Burjánzó szerelmek háza című nagyjátékfilmben nyújtott alakításáért
Legjobb női színész - Rifka Lodeizen (HOL) A bőrön is áthatol
című nagyjátékfilmben nyújtott teljesítményéért

Legjobb rendezés
Trencsényi Klára (HUN) és Vlad Naumescu (ROM): Madarak útján

Legjobb kísérleti film
Jörn Staeger (GER): Út az erdõbe

Legjobb animáció
Francois Alaux & Hervé de Crécy & Ludovic Houplain (FRA): Logorama

Legjobb kisjátékfilm
Jonas Matzow Gulbrandsen (POL): Darek

Legjobb dokumentumfilm
KPMG „Felelős Társadalomért” díj
Fabian Daub és Andreas Gräfenstein (GER): Elhagyatva

Fődíj
George Ovashvili (GRU): A másik oldal

Nemzetközi zsűri
A játékfilm és kisjátékfilm zsűri:
Alan Heim - vágó (USA) • Mira Fornay - filmrendező (SLK) • Jos Stelling filmrendező (HOL) • Pálfi György - filmrendező (HUN)
Animáció-, dokumentum-, és kisérletifilm zsűri:
Boris Mitic - dokumentum filmrendező (SRB) • Peter Lataster - filmrendező
(HOL) • Radu Igazság – animátor, rendező (ROM)

A nemzetközi zenei program főbb pontjai:
JAZZ / NU JAZZ / IMPROVISED: DRESCH – GILCHRIST – SZANDAI DRAKE (HUN/USA), MICHAEL SCHIEFEL SPECIAL QUARTET (GER/HUN),
STRANGE PARTY ORCHESTRA (DK), BIN JIP - új Harcsa Veronika formáció,
SINGAS PROJECT, TÓTH VIKTOR TERCETT, GRENCSÓ KOLLEKTÍVA
DUPLO & MIKOLAJ TRZASKA (HUN-PL)
SCHNITTPUNKTE FESZTIVÁL - RUDERSDORF (AUT): RAMESH SHOTHAM (IND), PETER HERBERT - SOPHIA DOMANCICH - HARVEY SORGEN
(AUT-FRA-USA), NINA DE HENEY - LISA ULLEN (SWI), ANDI SCHREIBER
- CHRISTOPH CECH - AGNES HEGINGER - PETER HERBERT (AUT)
LATIN / AFRO / SOUL / FUNK: GIL SCOTT-HERON (USA), TERRAKOTA
(POR), LADI 6 (NZL), CAPOTANGO (ARG), THE QUALITONS, KANADA
KÁOSZ, SZABOLA
ETHNO / NÉPZENE: ÜZENET HAZA - Táncelőadás (HUN), SARIKAMIS (TURKURD), MALIK MANSUROV (AZE), LIBALEGELŐ (SRB), TARIK ASLAM
(TUR), ROMUNGRO FIÚK, BERECZ ANDRÁS - CSUVAS SÖRDALOK
BLUES / ROCK: STEVIE SALAS & BERNARD FOWLER "IMF" (USA), PRIBOJSZKI MÁTYÁS BAND & RIPOFF RASKOLNIKOV (HUN-AUT), COLOMBRE BAND, ARRABONA BLUES BREAKERS, SONNY AND HIS WILD
COWS, BÁRÓ - PEPI - DERSZU - HENDRIX&CREAM PROJECT, FUZZBOX
UNDERGROUND / OTHER: BABA ZULA (TUR), DETI PICASSO + GRENCSÓ ISTVÁN (RUS-HUN), IVA BITTOVA (CZE), KINGALITA & THE TURO
RUDI GYPSY BAND (HUN-HOL-TUR-RUS), VOLER MOUCHE, CHEN,
ANIMA SOUND SYSTEM, PENGUIN SOUND SYSTEM, MESSER CHUPS
(RUS), FM ZERO, VOLKOVA SISTERS, APNOE, FÓKATELEP, NAKED VIBRATIONS (AUT)
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PÁRHUZAMOS KULTÚRÁÉRT DÍJ 2010
DURST György - filmproducer /1951Gyuri több mint 10 éven keresztül volt aktív, dolgozó kuratóriumelnökünk, de
egy elvállalt munka (MMK kuratóriumtagság) miatti összeférhetetlenség okán
kellett elválnunk egymástól. Párhuzamossága megkérdőjelezhetetlen…
FERENCZI György - muzsikus /1968Egyedi, különutas, szintetizáló muzsikája és mentalitása kérdőjelektől mentes.
A Mediawave meghatározó alapembere…
GULYÁS Gyula és János filmrendezők /1944 és 1946A magyar dokumentumfilmezés független és különutas világát járják…
KERÉNYI Róbert - népzenész /1963Népzenész, népzenegyűjtő. A gyimesi és moldvai csángó zene mély ismerője,
gyűjtője és művelője. A Mediawave meghatározó alapembere…
Iva BITTOVÁ (CZE) - ének, hegedű /1958Stílusokba nem gyömöszölhető, saját “népzené”-vel rendelkező énekes, muzsikus és színész. A Mediawave meghatározó alapembere…
Aiming KUBASI (CHI) - kulturdiplomata, tolmács /
Ujgur nemzetiségű, kínai állampolgár, aki Magyarországon tanult. 1994 óta
áll kapcsolatban a Mediawave-vel és nagyon sokat tett
a fesztivál kínai kapcsolatainak alakításáért.
Ripoff RASKOLNIKOV (AUT) - blues (ének,
gitár)
Blues gitáros és énekes, sok magyar kapcsolattal,
együttműködéssel.
URBÁN András (SRB) - színházi rendező /1970Vajdasági színházi rendező, aki nem a hagyományos útakat járja, a színházi világ új útjait keresi rendezéséivel…

KRITIKÁK & BESZÁMOLÓK
A fesztivál alapadatai – zsűri, díjlista, kiadványok – után idézünk a
megjelent kritikákból. Terjedelmi okokból ezek kivonatok, a teljes
írások megtalálhatók a weboldalunk 25 évet összefoglaló oldalán.
Kisalföld
Gülch Csaba: A fesztivál ment, az iroda maradt
2010.01.13. /részlet/
…A nehéz szívvel megélt főhelyszíncsere ellenére a húszéves, nemzetközi
hírű fényírófesztivál jubileumi programjait Győrből, a megszokott Kazinczy
utcai irodából szervezik… Nem szakadunk el Győrtől helyszínként sem, hiszen
Szombathely, Őriszentpéter és a burgenlandi Rudersdorf mellett a Rómerházzal is számolunk, ahol amolyan kis fesztivált tervezünk, filmekkel, koncertekkel. Ennek kapcsán – a különféle hírekkel ellentétben – szeretném
hangsúlyozni, hogy a Mediawave Alapítványnak a Rómerrel csak baráti, szellemi és nem hivatalos a kapcsolata. Illetve minden térítés nélkül alapvető technikai eszközökkel, például vetítőgépekkel, programokkal és egyéb
berendezésekkel támogatjuk az intézményt. – Eredetileg nem úgy készültünk,
hogy Szombathelyen kell ünnepelnünk a Mediawave huszadik születésnapját,
de döntenünk kellett, hogy megszűnik, kivérzik a fesztivál vagy pedig előremenekül. Mi az utóbbit választottuk! Megjegyzem: ha olyan helyzet adódik,
egyenrangú félként, lokálpatrióta szívvel, Győr városával szívesen folytatunk
tárgyalásokat a jövőbeni együttműködésről – említette végül Hartyándi Jenő.
Vas Népe
Kozma Gábor: Mediawave, a kultúrbomba
2010.04.17. /részlet/ Rövidesen indul hazánk, de talán a közép-európai térség
legjelentősebb kortárs kulturális eseménye, a Mediawave. A győri jelző lekopott róla, a mostani, huszadik, megmozdulás otthona Vas megye. De mi is az
a Mediawave? A kérdésre egyszerre adható bonyolult és egyszerű válasz. Az
egyszerű az, hogy összművészeti fesztivál, filmes dominanciával. Bár ez sem
áll így, mert számos olyan leágazása akad az eseménynek (lásd: mackókiállítás, ökológiai konferencia, válság termékbemutató), amely besorolhatatlan.
A lényeg viszont a művészeteken, ezen belül is a filmen és a zenén van...
Húsz év gyorsan elszelelt… Kialakult az a jellegzetes közönség, amely e fesztivál sajátja: művészetek iránt fogékony, többnyire nyelvet, nyelveket beszélő,
nyitott gondolkodású fiatal és középkorú...

Kisalföld
Somodi Géza: Szombathely éhesebb az ilyen kulturális lehetőségre - Beszélgetés Sragner Lászlóval, mint a
Mediawave Alapítvány kuratóriumának elnökével.
2010.04.20. /részlet/
Tíz nap múlva kezdődik a 20. Mediawave Fesztivál – Szombathelyen. Új a
helyszín és új a fesztivált működtető alapítvány vezetője is. Sragner László
nem a múlton rágódik, a jövővel akar foglalkozni.
…Különösebben nem indokolták (miért engem kértek fel), pusztán annyival,
hogy eddigi életpályám, adottságaim, eddigi közéleti szerepléseim alapján azt
gondolták, megfelelő ember lennék erre a posztra. Előrebocsátották, hogy
nem díszpintynek kérnek fel, hanem egy dolgozó elnököt akarnak, aki tesz is
az ügyért, lehetőleg minél többet. Minimális hezitálás után elfogadtam ezt a
roppant megtisztelő felkérést… Felvetődhet a kérdés, mit keres egy művészkompánia élén egy vállalkozó, mert most akárhogy nézzük, jogilag én vagyok
a vezető. Egyszerű a válasz, alapvetően nem vagyok vállalkozó. Villamosmérnök végzettségem ellenére eredendően humán értelmiséginek tekintem
magam… Hozzáteszem, nyolcvanhét elejétől kilencven végéig, azaz négy
éven át voltam világosító majd fővilágosító a győri színházban… Ez a feladat
természetesen semmiféle anyagi haszonnal, tiszteletdíjjal nem jár a számomra. Mondhatnám, hogy ez egy abszolút nullszaldós elfoglaltság, sőt inkább mínuszos. De ennek nincs jelentősége…
- A huszadik fesztiválra készülnek… Győrből Szombathelyre költözött a rendezvény. Ezt sokan fájlalják, és persze vannak, akik örülnek neki. Ön melyik
táborhoz tartozik?
- A Mediawave tizenkilenc évet eltöltött Győrben, hozzáforrt a városhoz, de
elszakadása a várostól egyáltalán nem tragédia. Sem Győrnek, sem a Mediawavenek. Úgy érzem, mindenképp jót fog tenni a váltás. Nem azért, mert
Győr nem lett volna megfelelő háttérfelület, hanem azért, mert eltöltött itt tizenkilenc évet. Ennyi idő után minden struktúrára ráfér a megújulás, a felfrissülés. Nem akarok ezen rágódni. Bárhogy is történt, a Mediawave elment és
kész…
Népszabadság
Cs. I. Z.: Szombathelyen a Mediawave
2010.04.21. /részlet/
Idén húszéves a Mediawave, az egyik legprogresszívebb, leginkább sokszínű
magyar összművészeti fesztivál - itt a számvetés, a változás ideje is. Most
először nem Győrben rendezik a Mediawave-et, a megyeszékhely nem tartott
igényt a zenei, filmes, művészeti seregszemlére. Ebben az évben Szombathely, az őrségi Őriszentpéter és a burgenlandi Rudersdorf ad otthont a három
hétvégét felölelő rendezvénysorozatnak... A nagyfesztivállal párhuzamosan
Szombathelyen rendezik meg a XVIII. Passport Control művészeti műhelyeit,
filmes, fotós és zenei szekciókra bontva a workshopsokaságot, amely idén
kiemelt tematika köré szerveződik: az Együtt feketén-fehéren című műhelysorozat roma és nem roma alkotók művészeti együttműködéséről szól majd…
Népszava
Bársony Éva: Új város, régi minőség
2010.04.21. /részlet/
Tizenkilenc év után elhagyja Győrt a világ minden tájáról válogató Mediawave,
a huszadik évfordulót már új helyén, Szombathelyen ünnepli … A zenei különlegességek három hétvégére összpontosulnak, a filmprogramban látható
az idei Oscar-díjas animáció, a fiatalok fotózni és filmezni tanulhatnak a párhuzamosan futó workshopokban. A jövő hagyományainak fesztiválja feleleveníti a két évtizedes múltat… A nagy meglepetés: a nevezetes győri fesztivál
otthagyja szülővárosát, s átköltözik nyugatabbra.
A Mediawave életrehívásának huszadik évfordulóját már
nem a győri
helyszíneken ünnepli,
idén egy igazán vendégszerető
városba,
Szombathelyre tette át
színterét…
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Magyar Narancs
Czifrik Balázs: Ágyőr!
2010.04.29. /részlet/
Egy város életének két évtizeden át látszólag szerves része egy világhírű fesztivál. Aztán kiderül, hogy a város nem tart igényt a fesztiválra. A Mediawave
Győrből Szombathelyre költözött - a költségvetési számok mögött egy kultúrharc hadállásai is felsejlenek.
A Mediawave áttelepülése Győrből Szombathelyre lezárt ügy, ám jócskán túlmutat önmagán. A fesztivál, mint a szakításkor kipattant botrány során kiderült,
valójában mindig nehezen találta a hangot Győr vezetésével - függetlenül az önkormányzat pártállásától… A város központi vagy emblematikus épületeiből
és tereiről lassan kiszorultak a fesztiválozók, először a zsinagóga esett el, aztán az európai örökség részét képező barokk Széchenyi tér, végül - átépítés miatt
- a Lloyd-palota is. A mélypont tavaly jött el; központi helyszínként az önkormányzat 2008 után ismét csak a megyeháza előtti teret biztosította, ami a négysávos
1-es főút mellett fekszik, s este tízig garantált a sűrű busz- és személygépkocsi-forgalom. (Győrben itt a legnagyobb a szmog- és a zajszennyezés.) …kultúrharc
is dúlt a városvezetés és a győri civil kultúraformálók között. "A fesztivált helyén kell kezelni - nyilatkozott a Mediawave-ről ugyancsak a kisalfold.hu-n Borkai
Zsolt. - Nem lehet azt mondani, hogy nem közvetít értéket. De meg kell nézni, hogy ami értéket közvetít, az miben nyilvánul meg, mit jelent Győr városának.
Idegenforgalmi bevételt - hiába mondanak százmilliókat - nem generál. De ha médiaszempontból vizsgáljuk, azt mondom, gratulálok, szenzációs a sajtója.
Európában, Magyarországon Győr városa megjelenik általuk. A vélemények azonban megoszlanak róla. Akik szeretik ezt a rétegkultúrát és művészetet, azok
értékelik pozitívan. De ha azt nézzük, hányan látogatják a rendezvényeket, akkor szerintem kevesebb a látogatója, mint a támogatás arányos nagysága más
fesztiválokéhoz viszonyítva." Szerettük volna megtudni a polgármestertől, hogy mi szerint neveznek valamit rétegkultúrának…
Győri Tükör
Rácz Péter: Rétegközönség, rétegműfaj
2010.04. /részlet/
MEDIAWAVE! Lassan már szitokszónak számít, pedig miről is van szó? Az államon (önkormányzaton) belül létezni akar egy olyan kultúrintézmény, mely a
megszokottól, mondhatnám, a gagyitól eltérő kultúrpalettát kínál. Ezt a regnáló rendszerek rendkívül nehezen viselik, törik… Borzasztó olvasni a város első
emberétől, hogy ez egy rétegkultúra, borzasztó hallani a megyegyűlés első emberétől, ahogy megzsarolja az egész „kompániát". Ti.: ha nem rendezik meg a
„semmiből" a fesztivált, elvesznek tőlük mindent. Fusson, ki merre lát. Hát igen. Így is lehet. …ami van (Négy Évszak Fesztivál), a maga ingyenes, esetenként
szép, de többségében gagyi programjával, az mind a politikát szolgálja. És itt a csapda. El lehet ugyanis mondani, sőt statisztikai adatok támasztják alá, hogy
tömegek vettek részt ezeken a rendezvényeken. Okos ötlet, csakhogy nem új: kenyeret és cirkuszt! …A polgármester úr akként aposztrofálja a fesztivált, hogy
rétegműfaj — rétegközönségnek. Ez egy igaz mondat. Végre. De kérdem én, … (nem) ebből a rétegműfajtlátogató, hallgató, élvező, szerető, zömében fiatal
közönségből lesznek a jövő gondolkodói, jogászai, orvosai, mérnökei, akár városi potentátok. Nos, ha őket már „időben" „elüldözzük"… ki marad? ...Kérdem
én igen nagy tisztelettel a polgármester úrtól, hogy annak idején, amikor ő sikeres tornászi pályáját (rétegsport, nem foci!) futotta, kapta a támogatásokat, utazások, étkezések, ruha, sportszerek, tornaterem, edzők és egyéb kisegítők fizetése versenydíjak formájában: kinek is hozott konkrétan a konyhájára? Ki húzott
belőle hasznot? A város, az ország? Igen, de csupán ugyanazon a szinten, mint a Mediawave…
Nyugat.hu
Pais-H. Szilvia: Mediawave – a szombathelyi szál
– beszélgetés Pusker Péterrel
2010.04.29. /részlet/
- Tudtommal a győri önkormányzatnak azóta sincs erről semmiféle hivatalos véleménye.
Persze visszajutott hozzánk, hogy a polgármester olyan kijelentéseket tett, miszerint biztos abban, hogy vissza fogunk térni. Őszintén, szerintem sokkolta őket a tény, nem voltak
erre felkészülve. Nem akartak nekünk rosszat, csak semmilyen szinten sem voltunk a figyelmük középpontjában. Gondolták, ha húsz évig elműködtünk, eztán is elleszünk valahogy… Az én szerepem idén, mivel eredendően idevalósi vagyok, megnőtt. Életem nagy
részét ugyanis Szombathelyen töltöttem, a Bolyaiba jártam általánosba, a Kanizsaiban
érettségiztem, majd Győrbe jártam fősulira, de utána is évekig Szombathelyen éltem s dolgoztam… Ez a változás nem volt előre betervezve, számos szerencsés véletlen kellett
hozzá, hogy így alakuljon. Nem csupán nekem, Jenőnek is vannak szombathelyi szálai.
Független filmesként évtizedek óta jó viszonyt ápol Váradi Gáborral. Tavaly júniusban egy
telefonbeszélgetésük alkalmával Jenő őszintén elmesélte neki, hogy a Mediawave meg van
akadva: azt érezzük, hogy Győrben semmilyen figyelmet nem kapunk, inkább hátráltatnak,
mintsem támogatnának bennünket. …meghallgatva vívódásainkat Gábornak eszébe villant,
miért is ne, a MEDIAWAVE-et meg lehetne akár Szombathelyen is rendezni. Megkérdezte Jenőtől, fusson-e egy kört… Nagy szó, de igaz, Szombathelyen pártsemlegesen, az összes politikai erő örömmel, nyitottsággal fogadott bennünket.
Vas Népe
Kozma Gábor: Szombathely nyert, Győr veszített!
2010.05.02. /részlet/
Szombathely nyert, Győr veszített, foglalta össze tömören az elmúlt hónapok mediawaves történéseit Sági József városi képviselő, kulturális bizottsági elnök. Mégpedig azon a fogadáson,
amelyet szombaton a Pannónia Házban tartottak, hiavatosan is megnyitandó a jubileumi, 20.
összművészeti fesztivált. Amelynek immáron Vasban a helye…
Kisalföld
Trestyén Zsófia: Jordán

Tamás: Mediawave, mint az a bizonyos

falalt kenyér
2010.05.03. /részlet/
Jordán Tamással, a szombathelyi Weöres Sándor Színház megalapítójával több Mediawaves programon is összefutottunk. Megkérdeztük tőle, mit gondol a
fesztiválról: - A Weöres Sándor Színház helyi megalapításával a város kulturális életének fellendítése volt a célunk. Az, hogy ez a fesztivál pont most költözött
ide, olyan mintha egy álom valósult volna meg…
Jávorszky Béla Szilárd: “Újra
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van jövőképünk!” – beszélgetés Hartyándi Jenővel

2010.05.04. /részlet/
Új városban, új helyszínekkel, új alapítványi elnökkel, de a régi szellemiséggel vágott neki a Mediawave stábja a huszadik fesztiválnak. Hartyándi Jenő
művészeti vezető reményekről, kételyekről, múltról és az újra pozitív jövőképről.
- Nem lett volna ésszerűbb a huszadikat is Győrben ünnepelni, s csak utána váltani?
- Ezen annyira nem volt időnk gondolkodni, tavaly …az állandó helyi küzdelem egyszerűen leszívta az energiánkat. Lehet, hogy még meg tudtuk volna Győrben
ünnepelni a huszadikat, de közbeszólt a válság és ezzel párhuzamosan a helyi önkormányzat is egyre furcsábban bánt velünk. Tavaly nyáron gyakorlatilag
csődközeli helyzetbe kerültünk, s valamit mindenképpen lépnünk kellett. Bármennyire is fájdalmas volt elhagyni Győrt, ha ezt nem tesszük meg, a Mediawave
mint szervezet ma már nem létezne… Egy dologhoz értünk igazán: eseményeket megszervezni és lebonyolítani. Ördögkatlan Fesztivál… de benne vagyunk
két Pécs2010 projektben is… Tehát vannak helyek, ahol számítanak speciális kulturális tudásunkra, kapcsolatrendszerünkre… Szerencsére Pusker Péter
zenei szervező kollégánk szombathelyi, nem csak itt született, hanem pár éve épp miattunk jött el Győrbe dolgozni. Úgyhogy remek helyismerettel és kapcsolatrendszerrel bír… Amúgy érdekes tapasztalat volt, hogy a tárgyalások során hamar kiderült: több itteni városi vezető különböző időszakokban szintén megfordult a fesztiválunkon. Amit a győri vezetőkkel kapcsolatban sajnos sosem mondhattam el… Régóta tervezem, hogy a jelenlegi „mindenes vezetőből” hátrébb
vonuljak, s csak a művészeti ügyekkel foglalkozzam. Sok olyan feladatot pedig, ami eddig kényszerűen rám hárult, átadjam másoknak. Például Pusker
Péternek, akit amúgy csak úgy hívok: a Mediawave szombathelyi kormányzója.
Bódi Ákos: Rokoni szálakat kereső – beszélgetés Aiming Kubasi ujgur “Párhuzamos Kultúráért”2010 díjazottat
2010.05.04. /részlet/
1994 óta áll kapcsolatban a Mediawave fesztivállal az ujgur nemzetiségű, kínai állampolgárságú Aiming Kubasi… Hol tolmácsként, hol szervezőként, hol
rokoni szálakat keresőként.
- A Mediawave-vel miként kerültél kapcsolatba?
- 1994-ben egy ujgur történelem és nyelv iránt érdeklődő fiatal srác ajánlotta, hogy mindenképpen jöjjek el erre a fesztiválra. Ahol nem feltétlen populáris,
divatos zenekarok lépnek fel, de számos etnikai kisebbség képviselői is. Így lehetőség lenne ott az ujgur kultúrát is bemutatni. Lejöttem
Győrbe, találkoztam Hartyándi Jenővel, akinek nevét sokáig képtelen voltam megjegyezni, ezért csak Szakállnak hívtam. Amit amúgy ujgur nyelven is úgy mondunk: szakáll… Elsőre kicsit
megijedtem tőle, hűha, ilyen méretű és formájú szakállal komoly művészember
lehet, ráadásul fura lassú stílusú. Olyan, akit látszatra lehetetlen volt felidegesíteni. Több órán keresztül beszélgettünk a Széchenyi téren, és a végén felvetette, hogy nem tudnék-e segíteni ujgur művészeket elhozni a Mediawave-re?
Mondom, persze, megpróbálhatom. S mindjárt a következő évben, 1995-ben sikerült elhívtunk táncművészeket, énekeseket…
Jávorszky Béla Szilárd: Baba Zula mindent vitt
2009.05.10. /részlet/
A második Mediawave hétvége legnagyobb érdeklődéssel várt előadója kétségkívül
a rap keresztapjának tartott Gil Scott-Heron volt, zenei súlypontja mégis a legeslegvégére esett: az isztambuli Baba ZuLa a díjkiosztó után gyakorlatilag mindent
vitt. Mágiában, látványban, energiában…
Vaskarika
Makrai Tamás: A ritmusmilliomos jazzdobos – Mediawave Jazz
és Öko Fesztivál Őriszentpéteren 2010.05.15. /részlet/
…A csütörtöki nap a helyszín belakásáról illetve csapatépítősről szólt, áldozatul esett
egy kecske és egy birka is talán a Sarikamis kurd együttes kezei által, olasz szakács
főzött, és a Romungro Fiúk zenéltek a kurd dobosokkal felváltva, illetve fúzióban is…
A jól megtermett afro-amerikai (Hamid Drake) volt nálunk a nap embere, látszik rajt,
hogy vélhetően nem a jazzel kezdte, és a majd egy órás improvizáció alatt bemutatta
azt, hogy bármely stílusban zenekara erőssége lehetne. A bivalyerős groovolás ugyanúgy
a kezében van, mint a seprűvel finomkodás… Szájtátva néztük és hallgattuk végig őket, részt véve a szűnni nem akaró visszatapsolásban is. Ismét bekövetkezett
az az együttállás, amikor az ember azt gondolja, hogy a jó időben a jó helyen van, és nem is akar épp akkor sehol máshol lenni. Két nap után kijelenthetjük,
hogy a Mediawave nagyon jó helyre került az Őrség szívében, a programok zseniálisak, a közönség jókedvű, a fellépők nem menekülnek fellépés után…
Origo
Hering Orsolya: Véget ért a 20. Mediawave
2010.05.16. /részlet/
Ma este a burgenlandi Rudersdorfban elhallgatott az utolsó hangszer. Hazamentek a zenészek... A katasztrófaközeli időjáráshelyzet sem fogott ki a MEDIAWAVE Fesztivál őriszentpéteri
jazz és öko fesztiválrészén. A szervezők számára is meglepő módon megtelt a pajtaszínház
koncertterme a minőségi nemzetközi jazzkoncertekre… A malom első emeletén a nemzetközi
és hazai szakemberek számára nagyon jó hangulatú és hasznos konferencia zajlott, angol, francia, belga, olasz, osztrák, szlovén előadókkal "Növelés vagy nevelés" címmel, a közönségnevelés
új, európai módszereiről. …a MEDIAWAVE őrségi programjának lényege az apró részletek
egymásra rakódásában, a személyességben rejlett. Aki ott volt,
átélhette mindezt. Jövőre másoknak
is megadatik mindez, és
talán az időjárás is kegyesebb lesz, és remélhetőleg
Bata Rita, a Grencsó Kollektíva és a Romungro Fiúk szlovén-osztrák-magyar hármas
határra szánt produkcióit sem
a malomban kell megtartani.
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Revizor
Kolozsi László: Egy rajzfilmhős szombathelyen – Gil Scott-Heron
2010.05.17. /részlet/
Gil Scott-Heron nem csupán élő legenda, de ma is szavatos, nagy sztár. Fellépése a szombathelyi Mediawave legfontosabb zenei eseménye volt. Gil ScottHeron már a hetvenes évek zenéjének meghatározó alakja volt… olyan együttesekkel játszott, mint az Earth Wind and Fire, Chick Korea formációi, és olyan
alkotókkal, mint Stevie Wonder… Sokféle koncertre számíthatott, aki ellátogatott a nyugati határszéli városba – nem csak magyarok voltak a koncerten,
legalább annyi osztrák látogatatót véltem felfedezni, mint helybélit –, hiszen az XL-nél megjelent legutóbbi Scott-Heron-lemez eléggé eltér a szerző korábbi
albumaitól. Soul ez is, de elektro- meg dub-hangzásokkal… az optimistává és bölccsé érett Scott-Heron ugyanis szívmelengető, csöndes, felemelő koncertet
adott.
Vaskarika
Vida Gábor & Takács Lilla: Eső közben köpönyeg
2010.05.17. /részlet/
…hat órától Iva Bitova énekesnő, előadóművész, jelenség, papnő, jóboszorkány lényegített át. A szeánsznak is tekinthető előadás, vagyis kitárulkozás tizedik
másodpercében megszűnt a külvilág számunkra, csak a hangok és azokat magából illetve aktuális hangkeltő eszközéből előhívó cseh jelenség maradt. Zenéjét
nem lejátszotta, hanem előhívta magából, tökéletes egységben hegedűjével, de akár egy zenélő dobozzal is. Modern személyes népzene némi mágiával,
cseppnyi őrülettel, teljes lélekkel, hatalommal, békével, szeretettel, iszonnyal, tehát mindennel. Pont, mint mindannyian, csak ő ezt megmutatja, bárkinek ezek
szerint…
Jávorszky Béla Szilárd: Szelektált világörökség
2009.05.19. /részlet/
Minden koncert erős kreatív energiaáramlás, amiben szerencsés esetben az ott jelen lévők mindegyike részt vesz – taglalta a vele való pódiumbeszélgetésben
Hamid Drake, neves amerikai jazzdobos, de nem csak taglalta, hanem előző este két különböző formációban a gyakorlatban is igazolta ezt. Miként eltérő
szinten, de ugyanezt demonstrálta a Mediawave Szelektív valamennyi fellépője: abból a szonikus és szellemi dózisból, ami a hétvégén Őriszentpéteren érte
az erre fogékonyakat, hetekig gond nélkül el lehet élni… Számomra Iva Bittová és a Tóth Viktor Tercett hozta el ezt az állapotot, pedig mindegyiket sokféle
formában és helyszínen hallottam már, mégsem bírok betelni velük. Némi eufémizmussal úgy is fogalmazhatnék: nekem ők régóta a világ zenei örökségének
részei. „Akárhányszor a Mediawave-re jövök játszani, úgy érzem, hazaérkeztem. Csehországban ugyan az emberek elismerik és tisztelik a művészetem, de
– talán Bartók Béla zenéje, talán apám vére miatt – az itteni közönség tökéletesen érti is azt, amit játszom. Nagyon meglepődtem, amikor megtudtam, hogy
idén nekem ítélték a fesztivál Párhuzamos Kultúráért díját. Többször kaptam már díjat a cseh zeneakadémiától, de sosem voltam ott az átadáson. Erre azonban
nagyon büszke vagyok, mutatja ezt az is, hogy itt vagyok” – meséli Bittová…

MEDIAWAVE ANZIX
– állj ki mellette az
aláírásoddal te is! – 2010.01.03. – “Január 2-án, szombat este került ki a
Rómer Ház falára egy hatalmas plakát, amin egy felhívás áll: “Az ötmilliós támogatás megvonása a ház működtetésének ellehetetlenítését jelenti. Ezt
azonban nem hagyjuk! Állj ki a Rómer jövőjéért! Támogasd aláírásoddal azokat, akik azért dolgoznak, hogy a Rómer megmaradjon!” Az aláírásgyűjtés
egy civil akciósorozat első része volt.” /Alterblog/ A megye - nagyfokú tájékozatlanságról számot adva – büntetett a Mediawave városelhagyása miatt.
Büntette saját alapítású Rómer ház Közalapítványát, amelyben ekkor már két
éve nem dolgozott Mediawave-es munkatárs. Ez nem tűnt fel nekik. Ellenben
ezzel sikerült olyan helyzetbe hozni saját alapítványukat, hogy hamarosan
előállt a csődhelyzet, amelyből úgy tudom, hogy a mai napig sem sikerült tisztességesen kijönniük.
Love Rómer Fesztivál – 2010.01.22-23. – A programban többségében azok a többségében ifjúsági klubok, közösségek, zenekarok adtak
hangot progrmajukkal nemtetszésüknek, akik számára a Rómer ház bölcsőt
és működési lehetőséget jelentett. A programból: Németh Hanna kiállítása,
Hermarion Irodalmi Társaság estje, Bodriszatva, Fűzfa Bence & Varga József
unplugged, Colombre, Dániel Balázs, Wenk, Fagyott Kutyaláb & Birta Miklós,
Import impró, Cserefa, Mediawave Népzenei Műhely, Romungro Fiúk, Iríász,
Wakachuka, Takéács Eszter, Apnoé, Csuti Potik Sound System…

Civil összefogás a Rómer házért
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“Hidegzuhany” és “Riport” – a Győri Filmalap indította
alkotások a Magyar Filmszemlén – Kisalföld, 2010.02.04. – “Három filmet
indított a kedden megnyílt szemlén a megyénkben egyedülálló Győri Filmalap,
ebből végül kettő jutott be. Az egyik a győri származású, ma már Budapesten
élő Nagypál Orsolya kisjátékfilmje, a Hideg zuhany, amelyet a győri strandon
és a csornai Hunyadi-iskola Szilágyi Erzsébet Kollégiumában forgattak. A
másik, a Riport szintén rövidfilm, Nagy Dénes műve, és a győri börtön falai
között készült. Mint megtudtuk, a benne szereplő színészek mellett még BVdolgozók is többen statisztáltak hozzá, persze csak szabadidejükben és önként.” /Laczó Balázs/
Lemondott Durst György, a Mediawave Alapítvány elnöke,
2010.02.13. - Részlet leveléből: “Bizonyára eljutott hozzátok már az a hír,
hogy személyemet nagy megtiszteltetés érte: a Magyar Mozgókép Közalapítvány megújuló kuratóriuma tagjai sorába javasolt a filmes szakma döntö
többsége… Barátságok, közös küzdelmek és megrendítően szép pillanatok
kötnek össze bennünket és ezek hiányozni fognak…”
Magyar Filmszemle – több győri érdekeltségű film nyert díjat
2010.02.14. - A "Dokumentum kategória" fődíját (megosztva) Csáki László:
Bádogváros című filmje nyerte, Almási Tamás: Puskás Hungary című filmje
mellett. …a MEDIAWAVE nyári táborokban kezdett filmeket készíteni. 10 éve
tagja a MEDIAWAVE Fesztivál nemzetközi filmprogramját válogató előzsűrinek. Kisjátékfilmes kategóriában a zsűri elismerő oklevelét kapta Nagy Dénes

Riport című filmje, amelyet a győri börtönben forgattak Zabezsinszkij Éva forgatókönyve alapján. A fimterv díjat kapott a Győri Filmalap által kiírt, a regionális fimgyártás segítésére kiírt forgatókönyv pályázaton. A Szemle második
legnagyobb díját, a játékfilm kategória rendezői díját (megosztva) Dyga Zsombor: Köntörfalak című filmje nyerte. A film ezen kívül még elnyerte közönség
díját, továbbá az Arany Olló-díjat (legjobb vágás), a Legjobb férfi alakítás (Elek
Ferenc) és a Diákzsűri-különdíját. Ezzel a legtöbb díjat nyert film lett az idei
szemlén. A film társgyártója a MEDIAWAVE 2000 Kft volt, társproducere Durst
György, a MEDIAWAVE Alapítvány elnöke.
Dyga Zsombor következő, Utolér című filmjét eredetileg Győrben szerették
volna forgatni, de a tárgyalás az önkormányzat értetlenkedése miatt megfeneklett. Az épp alakuló Miskolci Filmalap kapott az alkalmon és átcsábította
a forgatást. "A stáb mintegy negyven napot töltött és 50 millió forintot költött
Miskolcon…" /Kultúra portal/
Passport Control siker Bukarestben 2010.02.19. –
Sok százan látták a Passport Control Nemzetközi Fotó Műhely kiállítását (MEDIAWAVE projekt) az új Magyar Kulturális Intézet nyitóünnepségén. …a kiállítást Bretter E. Zoltán filozófus, a központ igazgatója nyitotta meg. Közvetlen
előtte Hiller István és Kelemen Hunor magyar, illetve román kulturális miniszter
avatta fel a házat. A kiállítás kurátora Radu Igazság volt, aki 15 éve a Passport
Control műhely tanára.
Határsáv (szellemi határbontó) Szlovén-Magyar Fesztivál és workshopok pályázat beadás, 2012.03.15. – a Vas megyi önkormányzat és a Mediawave adta be közösen, de nem nyert.
Passport Control 17. Film, Fotó és Zenei Műhely – “Együtt feketén-fehéren” Projekt, Győr, 2010.03.26-28. A műhely keretében, Norvég
Alapos támogatással cigány és magyar fiatalok kezdtek el együtt dolgozni.
2010 év során 4 alkalommal.
Passport Control film díja, 2010.03.16. – Podányi Dániel
“Messze, túl” című filmje lett a legjobb kisjátékfilm a Szegeden rendezett 38.
Dél-Magyarországi Függetlenfilm Szemlén. A film a PC15 nyári táborban készült, Kisharsányban.
Mediawave bemelegítő a Toldi moziban, Budapest, 2010.04.22-24. – “…filmvetítésekkel és koncertekkel várunk Titeket. A
filmek között megnézhettek egy csokornyit a 20 éves MEDIAWAVE 20 zsűritagja által kiválasztott 20 filmből, a filmek után pedig a Parno Grasztra és dj
szettekre bulizhatsz.”
Passport Control 18. Film, Fotó és Zenei Műhely – “Együtt feketén-fehéren 2.” Projekt, Szombathely, 2010.04.30.-05.09. Készült filmek:
Kránitz Barbara – Állomás, Sarkadi Ildikó – Bicikli, Anastasiya Maleeva (UKR)
- Etüd, Mátrai Szabolcs & Forgács Marietta – Fazon, Tóth Bettina – Gyüjtő,
Kilián Lilla – Szemben, valamint roma & magyar zenei műhely Ferenczi
György vezetésével. És sok száz fotó.
Romungro Fiúk Fringe Fesztivál különdíja,
2010.05.17. - MEDIAWAVE Fesztivál házi zenekarának számító csornai Ro-

mungro Fiúk, …nemrég elnyerték a pécsi kulturális fővárosba ágyazott
FRINGE Pécs2010 Fesztivál különdíját és egyben részvételi lehetőséget a
Roots & Routes Nemzetközi Tehetséggondozó programban való részvételre.
Elhunyt Pölöskey István, 2010.05.18. – A győri Révai Gimnázium diákjainak filmes oktatásával kezdte, majd a Magyar Televízió szerkesztőjeként talán minden MEDIAWAVE Fesztiválon ott volt. Az idén már nem
tudott jönni. Emlékét őrizzük.
“Defekt” szkeccsfilmpályázat nyertesei,
2010.05.22. - A pályázatra 26 filmterv érkezett. A szelektálásra felkért zsűri
(Durst György, Hartyándi Jenő, Selmeczi Nóra, Széphelyi Júlia, Zsomborácz
Virág) a következő sorrendet állította fel: 1. díj: Kűr (Buzás Mihály filmterve),
2. díj: Nagy utazás (Bouandel Doraya Ágnes filmterve), 3. díj: Naplemente
(Dombrovszky Linda filmterve)
Passport Control 19. Nemzetközi Nyári Művészeti Tábor (Ördögkatlan Fesztivál előtt-alatt) - “Együtt feketén-fehéren 3.” Projekt:film – fotó
– zene – építészet, Kisharsány, 2010.07.30.-08.07. Készült filmek: Névery
György (SLK) – Restart, Papp Róbert – ABC, Murányi-Matza Teréz (ROM) –
Anya hív, Bicikli szerelem, Teremtés, Dragan Cukanovic (SRB) – Feketén –
fehéren, Kránitz Barbara – Kamipe, Likián Lilla – Lével, Böröcz Ádám – Lipinka, Dénes Andrea & Hári Nóra (ROM): Születésnap, Altal Attila (SRB) –
Secret man és a zenei műhelyek zárókoncertjei (roma & magyar – Ferenczi
György, fúvós – Grencsó István), építész projektek filmjei: Bóta Kata - Építészmesék. És sok száz fotó.
Ördögkatlan Fesztivál – Kisharsány, 2010.08.04-08.
– A kisharsányi Mediawave üst programjából: Boka Gábor. Nagyidai cigányok,
Apnoé, Romungro fiúk, Fláre Beás Banda és Kokavakere Lavutara (SLK),
Ferenczi György & Rackajam, Boka Gábor: János vitéz, Rutkai Bori, Roma
& Magyar Underground Zenei Workshop zárókoncert, Büdös Vornyik, Voler
Mouche, Rutka Bori & Specko Jedno, Ian Siegal (GBR), Berecz András, Krencsó Kollektíva, Pasport Control záróvetítés, Baba Zula (TUR), Groovehead
Orchestra (Aut), Nemzetközi új jazz műhely – Singas Project, Takács Eszter…

Europa Jazz Network konferencia Isztanbulban
Mediawave előadással, 2010.09.23. - Csobod Judit és Hartyándi Jenő
számolt be és tartott előadást az EJN (Europe Jazz Network), az európai jazzfesztiválokat
összefogó szervezet éves közgyülésén, Isztanbulban, az idei MEDIAWAVE Fesztivál keretében, Őriszentpéteren lebonyolított "NÖVELÉS vagy NEVELÉS?" konferenciáról.
Passport Control 20. - “Együtt feketén-fehéren 4.” Projekt: film – fotó –
zene, Győr, 2010.10.29-31. Készült filmek: Balázs Viktória - Dupla porter, Kránitz Barbara
– Este otthon, Balogh Mária – Gyónéás, Görögh Árpád – Ha nem hiszel, Szántó Fanni
– Kivégzés, Moldován Zsuzsanna & Csontos Ferenc – Mindenszentek (helyett), es rengeteg fotó, roma & magyar progresszív zenei zárókoncerrt – vezető: Both Miklós.
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SZOMBATHELY 2.0
Csete Orsolya - Mediawave magic
18 éve futottam bele először. A gimi alatt, amikor életem legfogékonyabb időszakát éltem. Vonzott minket a változatos kavalkád, így önkéntes fesztiválmunkások lettünk
pár barátnőmmel. Micsoda öröm volt, hogy bejutottunk. Emlékszem sétáltam a belvárosban, éppen valami kazettákat vittem egyik helyről a másikra és éreztem, hogy
most más minden. Más a hangulata az utcának, más a szaga a levegőnek, máshogy állt össze a város addig megszokott rendje. Nem értettem, mi történhetett. El kellett
telnie még pár évnek, míg rájöttem, hogy a transzformáció bennem zajlott. Ez a Mediawave magic, ami beszippant mindenkit, aki rááll és hagyja magát. Abban a pár
napban megváltozik a világunk.
Teltek az évek, külsős fesztiválmunkásból és önkéntes Rómer segítőből egyszer csak egyik napról a másikra Mediawave dolgozó lettem. A vicces az egészben az volt,
hogy egy szervezőt kerestek, de amikor megkezdtem a munkát Violetta barátnőmmel (aki nem ismerné, Vajda Violetta filmprogram koordinátor) találtam magam egy irodában. Merthogy őt Jenő invitálta dolgozni, engem meg a Bári Ildikó egymástól függetlenül. Volt nagy meglepetés és összekacsintás. Meg boldogság, hogy ott lehettünk.
Azóta sem tudtam elszakadni. Végigjártam a munkafolyamat szinte minden fázisát. Voltam adatrögzítő, szervező, pályázatíró,
elszámoló, filmfeliratozó, takarító, projektért felelős pénzügyes, fesztivál koordinátor, kiadványszerkesztő, fordító, tolmács, diplomáciáért felelős munkatárs, mosogató, vigasság lebonyolító, külföldi kapcsolattartó, zenekari menedzser, filmalap képviselő,
a végén operatív vezető. Meg még ki tudja mi minden. Nem mondom, hogy minden percét élveztem, de határozottan több a
szeretetteljes, megmosolyogtató emlékem.
És még most sem tudtam elszakadni, két kisgyerek mellett is esténként a Mediawave-ért püfölöm a gépet. Ma már azt is tudom
miért: az emberek miatt, akik kitalálták, megcsinálták, körülveszik és működtetik az egészet. Szimplán jó ennek a közösségnek
a része lenni.
Közben tolulnak a fejembe a mindenféle emlékek, történetek, ismeretségek, barátságok, emberek, akik keretbe foglalják a saját
Mediawave időszakomat. Elmondani, leírni lehetetlenség mindent. Ezért csak egy szimpla sztori a sok közül: egy átbulizott
éjszaka után utazom Budapestre a Mediawave egyik fesztiválautójával. A fejem kába az előző éjszaka velejáróitól. Az autóban mellettem Hamid Drake utazik. Óriási késésben vagyunk, mert a sokadik ébresztő telefon után sem bírtam felkelni, miközben magánügyben - a fesztivál alatt(!!!) befejezett diplomamunkám miatt – kérezkedtem
be az autóba. Még ez is – gondolom magamban – hát hülye vagyok én, hogy miközben mindent az utolsó pillanatra hagyok, nem bírom kihagyni az esti koncerteket és
a Rómeres afterpartyt. Mindegy. Már a beszállásomnál világosan látszik, hogy Hamid nem éri el a gépét, és ezzel együtt a csatlakozását, amivel aznap egy másik
fesztiválra érkezne egy újabb koncert okán. És mindez miattam történik. Hamid mindig derűs arcán némi aggodalmat vélek felfedezni. Mit tehettem, fogtam a telefonomat
és körbetelefonáltam a Ferihegyet. Felhívtam mindenkit, jobbra-balra kapcsoltattam, és főleg nem hagytam lerázni magam. Talán még a direktorral is beszéltem. Két óra
múlva Hamid ott ült a gépen. Berohantam vele a check-in asztalig, már vagy fél órája miatta tartották vissza a gépet. És hogy hogyan sikerült mindez? Fogalmam sincs.
Ez is a Mediawave magic.

Csete Orsolya, szervező, majd operatív vezető
Gimnazista korában kezdte önkéntesként, majd lassan bedolgozta magát a csapatba. Az egyetem elvégzése után, 2005-től főállású munkatárs, általános szervezési
és szervezet fenntartási feladatokkal. Bári Ildikó operatív vezető kiválása (2006)
után operatív vezető 2011-es eltávoztáig. De más, jobb megélhetést biztosító munka
mellett is erejétől függően bedolgozott a Mediawave-nek. Olyannyira, hogy az anyaság vállalása után, már az első gyermek után zenei szervezőként segítette/segíti a
Mediawave munkáját.
Pusker Péter – Elválásom (folytatás a 2010 év elejétől)
Jenő rendes volt, annak ellenére, hogy Pestre költöztem, a csapatban tartott, én
meg amennyire tudtam, visszajártam Győrbe. Valahogy elindult az előkészítése a
második szombathelyi Wave-nek. Pénz persze egyre kevesebb volt, és a szombathelyiek is elkezdtek jobban kérdezősködni, mit adunk nekik a támogatásukért, és
ahogy ez már Győrben is szarul sült el, itt sem származott már belőle túl sok jóság.
Én inkább képletesen voltam a csapat tagja, energiát egyre kevesebbet bírtam beletenni, Jenő is elkezdett visszahúzódszkodni a várába, azt hiszem, már nem igazán
ment nekünk az a közös munka, amit előtte hosszú évekig olyan jól toltunk.
Helyette elkezdtem nyúzni, a kevéske pénzből miért méregdrága jazz-reggae projektet építünk, miért a tavaly elsütött sztárokat akarjuk újrahozni, kényszeresnek
éreztem az egész munkamenetet. Igazán 3-4 hónappal a fesztivál előtt szálltam be
a szervezésbe, és nem is igazán vagyok büszke az akkori programra. Pár izgalmas
pillanat azért így is összejött. A DVA koncertje például hozott vissza némi hangulatot
a régi időkből, ezt érezte Dombi is, és ki is fejezte ebbéli nosztalgikus örömét. De
elmaradtak az erős underground és ethno vonalak, az igazán karakteres előadók,
az izgalmas vendégek. Sok bajom volt azzal mindig, ahogy kommunikáljuk magunkat, itt sem könnyítettük azok dolgát, akik csak most kerülnek közelibb kapcsolatba
a fesztivállal. A Weöres Sándor Színház csapatával nagyon jól ment a közös meló,
de az épület maga nem adta meg azt a hangulati pluszt, amire egy jó fesztiválnak
szüksége van. És már nem számítottunk új fiúnak a városban, akik könnyen magukra vonják a figyelmet. De büszke vagyok, hogy egy régvolt formációt az én indíttatásom okán hívtunk újra életre, Tickmayer Öcsi Grencsóval és Geröly Tomival
azóta már lemezt is készített. A fesztivál után pár hónappal egy megbeszélésen
megint úgy meg lettem sorozva Jenő által, hogy ott helyben kiszállt belőlem 15 év
lelkesedése, és jeleztem is, akkor most szeretnék kiszállni. Három napig érleltem aztán még ezt magamban, de amikor elmondtam barátaimnak a tervem, azt vettem
észre, békességem van benne. Elbúcsúztam a csapattól. Jenő levelében megköszönte a részvételt, de meg is jegyezte, elég sokáig húztam ezt a lelépést, ideje volt már
nagyon. :))) Ahogy telik az idő, egyre jobb döntésnek tartom ezt már én is. Ha nem így történik, lehet az életben nem tudom meg, milyen mérhetetlenül jó dolog Mediawave-re járni úgy, hogy nem kell rohangálni, megőrülni, tíz kilót fogyni egy hét alatt, meg beledögleni az egészbe. Azokon a napokon elég csak egyszerűen létezni. Sőt,
igazán akkor lehet, akkor van értelme. Fényes ünnepe az életnek, előtörténettől, programtól, időjárástól, helyszíntől függetlenül. És amúgy sem szabad beledögleni
semmibe…
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Nemzetközi zsűri

Szombathely, 2011. június 2-11.

A játékfilm és kisjátékfilm zsűri: Durst György – producer • Damjan kozole (SLO) – filmrendező • vivi Dragan vasile - operatőr (ROM)
Animáció-, dokumentum-, és kisérletifilm zsűri: Boris mitic
(SRB) – dokumentumfilm rendező • prit tender (EST) – animációs rendező
• varga sinai Gizella (IRAN) – festőművész

kromeriz, parcubice, Csehország

A szervezésben résztvevő főbb munkatársak
Kuratóriumelnök: Durst György • Főszervező: Hartyándi Jenő • Operatív csoport
(pénzügy, technia): Kádár Sándor, Varga Júlia • Helyszín koordinator: Pusker Péter
• Film előzsűri: magyar filmek előzsűrije – Boris Mitic (SRB), Vojtech Kabath (SLK),
Otto Reiter (AUT), nemezetközi filmek előzsűrije – Aponyi Noémi, Hartyándi Jenő,
Gyenge Zsolt, Kádár Sándor, Mayer Rudolf, Murai Gábor, Sági József, Silló Sándor,
Vajda Violetta • Filmprogram: Kádár Sándor, Vajda Violetta, Székely Ágota • Zenei
program: Pusker Péter, Csobod Judit, Hartyándi Jenő • Ifjúsági műhelyek: Hartyándi
Flóra, Szalai Zsolt • Arculat, kiadványok: Nagy Péter • Katalógus: Ujvári Sándor &
Zsédely Teréz • Egyéb: Deésy Gábor „Kacsa” (kulturdiplomácia, gasztronómia),
Naszály György (sajtó), Schmidt Péter (PR, reklám)

Filmprogram
Az idei - "TEREMTŐ NŐ", illetve "VESZÉLYEZTETETT (mű)FAJOK" tematikákkal tarkított - fesztiválra 1276 filmnevezés érkezett 85 országból, ebből
az előzsűri 73 filmet válogatott a fesztivál rendkívül színes verseny-palettájába
(9 játékfilm - 17 kisjátékfilm - 24 animációs film - 9 kísérleti film - 14 dokumentumfilm) és 133 filmet a kategória- és bemutatóprogramokba. Nevezési
kategóriák: általános, kisebbségi, porlepte dobozok

A nemzetközi zenei program főbb pontjai:
Jazz-improvizatív zene: MEDIAWAVE JAZZ REGGAE PROJECT
(HUN/FRA/GER/USA), STEVAN KOVACS TICKMAYER (FRA) VENDÉG:
GRENCSÓ ISTVÁN, GERÖLY TAMÁS, ISZAP & BUSA PISTA, IMPRO VÍZIÓK 2.2 (ROM)
ethno, népzene, autentikus népzene: SHUKAR COLLECTIVE
(ROM), FERENCZI GYÖRGY & RACKAJAM, CSÁNGÁLLÓ, GYIMESI DÉLUTÁN (ROM/HUN), NAPRA, APNOE, ROMUNGRO GIPSY BAND
BLues, roCk, souL, DoWntempo...: ANDREYA TRIANA (UK), VOLER
MOUCHE, PENGUIN SOUND SYSTEM, IRIE ROCKTRIO, FUZZBOX, KACIFÁNT
unDerGrounD, mieGYmÁs: FATIMA SPAR & THE FREEDOM FRIES
(TUR/AUT), LIVING ROOM (AUT/SWI), LIVING ROOM SZOMBATHELY
(HUN/AUT/SWI), DVA (CZ),TUDÓSOK, W.H., DOROTA, CHEN, EASYS, DJ
VIDAOTONE, DJ POPDAVEC

PÁRHUZAMOS KULTÚRÁÉRT DÍJ 2011
BOKA Gábor - komédiás, bőrös iparművész
A Mediawave stílus és karakter meghatározó alapembere. Megkerülhetetlen,
stílusalkotó párhuzamos figura a színházi világban.
HORVÁTH M. Judit - fotóművész, 1952Cigányságát vállaló, érzékeny vizuális fogalmazású fotóművész.

A nemzetközi filmes verseny díjazottjai
A játék- és kisjátékfilm zsűri fődíja
Aleksei Fedorchenko (RUS): CsenDes LeLkek

A zsűri különdíja a legjobb művészi
kivitelezésért
hajdu szabolcs: Bibliothéque pascal

Legjobb operatőr
pham Quang minh (Phan Dang Di (VIET/FRA/GER): Ne félj Bi! Című film
fényképezéséért)

Legjobb kisjátékfilm
Zomborácz Virág: valami kék

Dokumentumfilm fődíj
Ohad Itach (IZR): Drága sophia

Legjobb dokumentumfilm
Forgács Péter: hunky Blues – az amerikai álom

Legjobb animációs film
Tuva Synnevag (NOR): saiva

Legjobb kísérleti film
Kote Camacho (ESP): a nagy futam

DrMÁRIÁS - író, muzsikus, festő, 1966Minden művészeti tevékenységével a párhuzamosságot maximálisan kifejező
alkotó, performancer.
SINAI VARGA Gizella (IRAN/HUN) - festő, 1944Több mint 40 éve Iránban élő festőművész, aki izgalmasan szintetizálja a perzsa és magyar hagyományokat művészetében.
TANAI Erzsébet - népdal énekes, tanár
A Népművészet Ifjú Mestere. Könyvtárosi tevékenysége mellett élethivatása
a népi éneklés újjáélesztése és közkinccsé tétele.
Stevan KOVACS TICKMAYER (FRA/YUG) - muzsikus, zeneszerző,
1963Franciaországban élő vajdasági magyar kortárs zeneszerző, muzsikus. A szabadosi zenei világ egyik leghiteelsebb folytatója, aki rendszeresen dolgozik
Grencsó istvánnal és Geröly Tamással.
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“Összefogások mentén verünk gyökeret”

KRITIKÁK & BESZÁMOLÓK
A fesztivál alapadatai – zsűri, díjlista, kiadványok – után idézünk a
megjelent kritikákból. Terjedelmi okokból ezek kivonatok, a teljes
írások megtalálhatók a weboldalunk 25 évet összefoglaló oldalán.

Mediawave híre Venezuelában
2011.05.27.
A fesztivál egyik legizgalmasabb játékfilmjének rendezőjétől, Marcel Rasquin
kaptuk a hírt, hogyan számol be a venezuelai sajtó filmjének MEDIAWAVE-s
szerepléséről. A moszkvai Filmfesztiválon három komoly díjat (legjobb film,
közönségdíj, kritikusok díja) is elnyert Hermano /Testvér/ című film a dél-amerika focivilág izgalmas és küzdelmes hátterébe enged betekinteni két testvérré
vált fiú életén keresztül. A rendező személyesen is részt vesz a fesztiválon.

Pusker Péter az idei Mediawave-ről, 2011.05.29. /részlet/
Tavaly gyökeret vertek, idén ezeket szeretnék elmélyíteni. Pár nap és startol
a második szombathelyi Mediawave… Már Győrben is törekedtünk arra, hogy
a civil szervezetekkel egymást segítve működjünk. Itt, Szombathelyen is az a
célunk, hogy összefogások mentén verjünk gyökeret és találjuk meg partnereinket, barátainkat és a közönségünket… (idén) Más struktúrában állítottuk
össze a programot. Tavaly húsz évesek voltunk, akkor programjaink jó részét
kint a Fő téren valósítottuk meg, ingyenes nagyrendezvények formájában. …
fontos volt, hogy minél szélesebb réteg előtt tudjunk bemutatkozni a városban… Nyaranta több száz ingyenes fesztivált kínálnak az országban, amely
elkényelmesíti a közönséget, felszínessé teszi a befogadást. Sokszor bebizonyosodott, ha valamit ingyen adsz, azt nem kezelik jól az emberek, ezzel
elveszhet az értéke és a mélysége is… A koncentráltabb figyelmet, vagy speciális technikai feltételeket igénylő programjainkhoz viszont zárt tereket kerestünk. Ezért is jött kapóra új helyszínként a felújított Weöres Sándor
Színház… A filmes programunk nagyon erős, de a külföldi tapasztalatok is
azt mutatják, egy filmes fesztivált csak akkor lehet igazán felpörgetni, ha híres
filmeseket, sztárokat is vendégül látsz….
vaskarika

Desca Hungarica - A világhír küszöbén
2011.06.03.
Nagy sikerrel rajtolt a nyitó rendezvény, több program is elindult a képtárban,
a Bartók Béla teremben és a moziban. Ezeken kívül a Desca Hungarica is világhódító útjára indult. Hogy mi is ez? A (szombathelyi születésű) Buzás Mihály nevéhez eddig többek között a nem létező tárgyak kiállítása, a kajárpéci
vízirevű. vagy a nyilvános akasztás performanszai kapcsolódtak. Most arra
vállalkozott, hogy a gulyás és a fröccs mellé emel még egy, eddig mellőzött

Keressük a képeslapon látható lányt!
Passport Control kiállítás, 2011.05.27.
Radu Igazság, a bukaresti Filmművészeti Egyetem professzora, 20 éve tanít
a MEDIAWAVE ifjúsági művészeti műhelyeiben fotózás, animációt, szemléletet és hozzáállást. Tavaly a szombathelyi bolhapiacon találta a kiállítás reklámjaként felhasznált, archív fotót. Elhatározta, hogy megpróbálja megtalálni
a modelt és a kép készítőjét és bevonni a Passport Control Fotó Műhely idei
munkájába. (A Vas népén keresztül sikerült megtalálni, de nem válallta a nyilvánosságot. Kiállítók: Ana Kazanova (Odessza), Patrick Moraras (Bukarest),
Mirela Vlad (Bukarest, Palo Markovic (Pozsony), Csanaki Melinda (Győr),
Husz Szabolcs (Nagyvárad), Radu Igazság (Bukarest), aki a fotókat válogatta.
Mediawave Film Forum 2. Nemzetközi konferencia híre a
filmfestivals.com-on, 2011.05.29. - Európa legnagyobb, filmfesztiválokat öszszefogó honlapján így jelent meg szakmai konferenciánk híre.
Tarr Béla a Mediawave Fesztiválon, 2011.06.10.
Tarr Béla a Torinói ló című filmjével idény elnyerte a filmkritikusok díját és az
Ezüst Medvét Berlinben. A MEDIAWAVE elhívta a rendezőt Szombathelyre,
ahol szakmai vetítésen mutattuk be új filmjét, és beszélgetés keretében szó
volt a díjról és sok más érdekességről.

Befestették a szombathelyi Iseumot

2011.06.10.
A Mediawave-vel együttműködésben a fehérvári Méhkasaula Kulturális Egyesület “színesíti” a fesztivált. A társaság dia- és írásvetítőik segítségével festi
meg az épületeket. Legyen szó színházról, múzeumról, bármilyen műemlékről,
Iseumról…
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magyar gasztronómiai kuriózumot. Ez pedig nem más, mint a Desca Hungarica, avagy a zsíros kenyér. A világhírhez nem is kell más, mint egy jó név,
megnyerő csomagolás és a hivatástudat, hogy kiemeljük a deszkát a hétköznapi ételek közül. A megnyitón több mint húsz íz közül válogathattak a vendégek, lássuk is a kínálatot:
Alapzsírok: classic (disznózsír, mangalicazsír, libazsír, kacsazsír), new lines
(pulykazsír, növényi zsír vegetáriánusoknak)
Alapmodellek: Desca Hungarica Classic, disznózsírból (pecsenyezsíros, kolbászzsíros, töpörtyűs, májas), Zsíroskenyérpótló (nosztalgia classic vegetáriánusoknak) - cukros-vizes kenyér (50-60-as évek gyermekcsemegéje),
Desca Hungarica New Lines, disznózsírból (nem rárakott, dinsztelt belékevert), vöröshagymás, póréhagymás, snidlinges, tarkaborsos, halas, disznózsírból hagyományos magyar fűszerekkel (nem rárakott, dinsztelt belékevert),
zsályás – snidlinges, lestyános – snidlinges, borsikafüves, tárkonyos, - libazsírból - zöld rozmaringos, sáfrányos, borsikafüves, Kárpád-medence fűszerkeverékes, Ezeregyéjszaka fűszerkeverékes, - modernica - mandulás
fűszeres növényi zsír – libazsír jellegű, - kísérleti szekció (extrém verziók)
Ízesítő feltétek, szóratok: classic (csemege és csípős verziókban) - pirospaprika, piros arany, lilahagyma, ecetes uborka, ecetes paprika, - new lines –
erdei gomba, zöldbors

prae.hu

Huppert cigarettája és Ferenczi herflije között - Mediawave Vol. 1., 2011.06.03. /részlet/
Szombathely immár másodízben rendezi meg idén a Mediawave-et és ez a
pillanat tekinthető egy tudatos kulturális és (mondjuk úgy) közösségi élet-szervezés, várospolitika és tendenciaszerű fejlődés betetőzésének. Lássuk ennek
röviden az állomásait... A város közgyűlése 2007-ben megvalósított egy Csipkerózsika-álmot, megalapította a színházat és annak igazgatójául Jordán Tamást nevezte ki… A város kosárlabdacsapata, a Falco KC Szombathely a
2007/2008-as szezonban története első bajnoki címét szerezte. 2008-ban a
Berzsenyi Dániel Főiskola egyetemi minősítést kapott. A 2008/2009-es szezonban a labdarúgócsapat, a Szombathelyi Haladás, újoncként az első osztály
bronzérméig menetelt… 2010-ben Győrből Szombathelyre költözött a Mediawave Fesztivál.
Az idei Mediawave-újrázás tehát – Szombathely esetében – a véletlenre és a
szerencsére hivatkozó, rosszmájú érveket hitelteleníti el, és bizonyítja, hogy
igenis dolgos tartalom van a hangzatos Nyugat királynője epitheton mögött…
népszava
Hamvay Péter: Filmközpontú Mediawave
2011.06.09. /részlet/
A tavalyi költségvetés csaknem feléből, 55 millió forintból kellett kihozni az
idei Mediawave zenei és filmfesztivált Szombathelyen. A pénztelenség miatt
a június 2-11 között megrendezett fesztivál zenei programjában kevesebb a
húzónév, ám a hétvége a legjobb időket idézi majd. A filmfesztivál pedig soha
nem látott erősségű, ez persze köszönhető a szerencsének is, kiváló alkotók
nevezték filmjeiket idén.

A Mediawave tudja, amit csak kevesen - például a Művészetek Völgye sem tudott, kicsinek maradni. Nem vált vásári kirakodóvá, nem ment el a kommersz
felé, nem esett a növekedés bűvöletébe, nem hígult fel... Hartyándi Jenő fesztiváligazgató, a 21 század népművelője, nagyon finoman adagolja ezt a fajta
művészetet a meglehetősen bájtalan vasi megyeszékhelynek… A múlt hétvége volt a bemelegítő, mondja Hartyándi Jenő, a java most hétvégén jön. A
zárónapon, 11-én, szombaton, a reggae és a jazz házasítására kértek fel magyar és külföldi zenészeket, ott lesz Michael Schiefel, Carsten Daerr, Christophe Monniot, Hamid Drake és két magyar, Tóth Viktor és Szandai Mátyás.
Előző nap pedig egy nagy hazatérésnek lehetünk szem- és fültanúi, a Vajdaságból elszármazott, Franciaországban élő, jeles kortárs zenésszé vált Stevan
Kovacs Tickmayer fog ismét idehaza játszani… Csaknem a kezdetétől figyeljük a fesztivált, s nem titkoljuk, sajnáljuk, hogy szülővárosa, Győr, hűtlen lett
hozzá tavaly. Pedig majd két évtized alatt több tucat helyszínt fedezett fel a
kultúrának a Rába parti városban, és azon kívül is a Mediawave, elhagyott
kastélyt, zsinagógát, belvárosi pincét... Úgyhogy a magyar kultúra modernkori
legnagyobb válságában a Mediawave ismét bebizonyította, elpusztíthatatlan.

Elhunyt Szabados György (1939-2011)
2011.06.10. /részlet/
Hosszas betegség után, 2011. június 10-én éjjel (a Mediawave Fesztivál alatt)
elhunyt Szabados György zeneszerző, muzsikus, a magyar improvizatív zene
alapító atyja, prédikátora… Stílusalkotó és meghatározó muzsikus és szerző,
valamint ideológus volt. Súlyos betegségét tudtuk és beszéltük a tegnap esti
Kovács Tickmayer István és társai (Grencsó István és Geröly Tamás) koncert
előtt. Elgondolás nélkül is a dal, az improvizáció, az ima neki, érte szólt. Tickmayer Öcsi játéka többünknek Szabados-reinkarnációnak tűnt. A koncert után
egy órával érkezett a hír, hogy kb. a koncerttel egyidőben örökre elment. Gyuri
bácsi! Nem feledünk! (A másnapi fesztiválzáró alatt Grencsó István és Kovács
Tickmayer István rövid muzsikával emlékezett a mesterre.)
Gasztrowave 2011 2011.06.13.
Az idei MEDIAWAVE Fesztiválon igazán erős film és zenei programot tekinthetett és hallgathatott meg a közönség… Idén is bemutatkoztak Magyarország
borvidékei, kulináris büszkeségei, és ne hagyjuk ki kurd Yasint sem, aki több
év óta barátja a fesztiválnak, és barátja a hasaknak, hiszen tőle származnak
a remek ételkülönlegességek, amiket a fesztivál egész ideje alatt kóstolhattunk. Deésy Gábor nevével szinte biztos, hogy nem találkozhattunk a fesztivál
ideje alatt. De a Kacsa név esetleg rémlik valakinek? Akinek nem, az valószínűleg nem vett részt egy eseményen sem, hiszen a filmes megnyitótól a záróestig ő volt a MEDIAWAVE étel-ital felelőse.
élet és irodalom, Báron György: Rokonok 2011.06.23. /részlet/
A merja törzs tagjai hűségesen őrzik évezredes szokásaikat. Oroszország európai régiójában élő parányi finnugor népcsoport ez, amellyel, ki tudja, miért,
nem tartjuk az atyafiságot. Hogy léteznek egyáltalán, az a világ számára a
tavalyi velencei filmfesztiválon derült ki… Csendes lelkek vetítése végén a
Lidó publikuma állva tapsolt, a film operatőre, Mihail Krichman pedig a Tarantino vezette zsűritől megkapta a legjobb fényképezés díját… Megszokhattuk
már, hogy a Mediawave programozói minden évben újabb és újabb rokonainkat fedezik fel, valódiakat és szellemieket, az egész világ egy nagy, összetartó családdá lesz a késő tavaszi két hétre, mindenki ugyanazt a ritmust
dobolja-pengeti a közös muzsikálásokon, ugyanazt az étket főzi a sátrakban
és a mezőkön, ugyanannak az italnak a regionális verzióit kortyolgatja, s
ebben a kavalkádban már fel sem tűnik, hogy az a mokány performer, aki a
vizsolyi biblia újranyomtatásán buzgólkodik, Rákóczi-föveget visel, hozzá
élesre fent kardot az oldalán… A Mediawave a szóda és a fröccs után most a
zsíros kennyérről próbálja ízes szabadtéri performance keretében bebizonyítani, hogy tőről metszett hungaricum… Ha régebben Győrbe indultunk, vagy
most az új helyszínre, Szombathelyre, nem pusztán zenei és mozgóképes
fesztiválra érkeztünk, hanem pántlikás búcsúba, kirakodóvásárra, lagziba,
ahol évről évre családtagok ismerős arca fogad. Pompásan illik tehát az ünnep
profiljába Alekszej Fedorcsenko merja szerelmi története… létéért, fennmaradásáért küzd a Mediawave, akárcsak a budapesti Titanic, a kecskeméti
KAFF, a miskolci Cinefest - jó látni, hogy még megvannak. Magyarázzuk is
többen a zsírosdeszkás pultnál Hartyándi direktornak, hogy egy kurta hét is
bőven elég volna, ám ő hallani sem akar erről, megy konokul a kemény feje
után, ritka makacs ember, ha nem az volna, nem lenne Mediawave.
revizor, Nagy V. Gergő: Mértékkel, ízléssel – Anfreya
Triana koncertje 2011.06.20. /részlet/
…Fiatal, elegáns lány kiváló hanggal – aligha számít az ilyesmi hiánycikknek
a kortárs zenepiacon, ámde Andreya Trianának, kinek mindezen tulajdonságairól a Mediawave-en közvetlen közelből is meggyőződhettünk, igencsak
biztatóan áll az ázsiója az aranytorkú pályatársak között. A dél-kelet-londoni
díva a kétezres évek második felében tűnt föl… eme énekesi kvalitásokra
ezen az estén sem lehet majd panasz, az a szombathelyi Weöres Sándor
Színház koncerttermében hamar nyilvánvalóvá vált…
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Hartyándi Jenőt beválasztják a Jazzernyő, magyar jazzklubokat öszszefogó szervezet elnökségébe, 2011.01.26.

Összességében 7.735.000.-Ft megítélt támogatása „ragadt bent” a megszüntetett MMKA-ban a Mediawave-nek, 2011.02.14. – hangzott el a Nemzeti Erőforrás Minisztérium válságfelmérő találkozóján.
Ezzel veszélybe került a fesztivál előkészítése.

“Cafés & Citizenry – A Roma Origins” címmel európai pályázatot nyert a Mediawave, 2011.03.07. -

A project 2011 augusztus és
2012 június között valósul meg olasz és román partnerekkel, Olaszországban, Romániában és Magyarországon, roma és nem-roma zenészek bevonásával.
Összefogtunk az egyetemistákkal, 2011.03.17. – A
szombathelyi NYME rendezvényszervező szakos diákjai Murai Gábor óráján
a Mediawave szervezésével töltik gyakorlatukat. MyReport címmel felhívást
hirdetnek egy perces rövidfilmek készítésére Szombathelyről, a legjobb tíz
alkotást díjazzuk.
“Mentés másként…” határon átnyuló fesztivál terve Körmend
városával, 2011.03.17. – a pályázat elkészült, nem nyert

Kossuth- és más díjak a Mediawave holdudvarában, 2011.03.22. – Szabados György (Kossuth-díj), Orosz István
(Kossuth-díj), Berecz András (Kossuth-díj), Dresch Mihály (Érdemes művészdíj), Nagy József /Josef Nadj/ – (Érdemes művész-díj).
Heten hétfelől – a Mediawave is bemutatkozik a Bárka Színházban, 2011.04.29-30. - A két napos bemutató programját a hét vidéki fesztivál
szervezői közösen állították össze a saját fesztiváljaikra jellemző elemekből,
kerekasztalokkal.
Rokon Népek Fesztiváljának terve a szombathelyi Művészetek házával, 2011.05.03-05. – nem kaptunk rá támogatást
Mediawave a Tudás.fm-en, 2011.05.05. - A Mediawave-ről Schmidt Péter beszélt, aki a szervezet sajtóügyekért felelős munkatársa.
A Mediawave szervezte a Magyar Filmszemle zenei programjait a Gödörben, 2011.05.05-08. – Grencsó
Open Kollektíva, Pop Ivan & Kaos Camping, Penguin Sound System & Méhkasaula, Living Room (AUT/SWI), Apnoé, Ferenczi György & Racjajam, Qualitons
+ Kanada kaosz, Zagar, Baba Zula (TUR)
Tehetségdíjat kapott Cannes-ben Zomborácz Virág, 2011.05-16. - Az Utóélet című forgatókönyvére kapta e jelentős, pénzzel járó nemzetközi díjat. Virág a Mediawave Táborában kezdte. Majd jött többször, és szaporodtak a rövidfilmek. Közben végezte a filmművészetit. 20072010 - a Mediawave Fesztivál előzsűrijének tagja. Valami kék című kisjátékfilmje szerepel az idei fesztivál versenyében.
Csehországban már kezdődik a Mediawave, 2011.05.16. - Az utóbbi 10 év hagyományának folytatásaként az idén is több cseh
városban bemutatkozik a fesztivál. Május 17-én a morvaországi KROMĚŘÍŽ-ben, 18-án pedig a Prága közeli PARDUBICE-ben mutatkozik be a rendezvény.
Gil Scott-Heron örökre elment 1949-2011, 2011.05.28. - Tavaly ilyenkor még a MEDIAWAVE Fesztivál talán legfontosabb fellépője volt.
Tegnap pedig örökre elment... költő, muzsikus, szerző és fekete polgárjogi aktivista volt, aki szintetizálta zenéjében a jazz, bluest és a soult. Dalszövegei
mindig erősen feszegették a kor aktuális társadalmi prolémáit. A 70-80-as években élte fénykorát, majd tavaly ő lett az év nagy visszatérője, újrafelfedezettje.
Passport Control 21. Szombathely, 2011.06.02-05. - Roma & Magyar Progresszív Zenei Műhely, vezető: Both Miklós
Pettendi Szabó Péter fotókiállítása Vilniusban, 2011.06.13. – A Mediawave Fesztivál második hetében utazott el és képviselt
bennünket a Baltikumban.
Ördögkatlan Fesztivál – Kisharsány, 2011.08.04-08. – A kisharsányi Mediawave üst programjából: Mediawave filmklub, Light in
Babylon (FRA/IZR/TUR), Jankovics Marcell filmjei, Apnoe, Psycho Mutants + Matt B (FRA), Marokkói délután – Abdeljalil Kodsii & Atlas Austria Express
(MAR/AUT), Pál István Szalonna és zenekara, The Durgas (USA), Cafés&Citizenry zárókoncert (vezető Both Miklós), Romungro Gipsy Banda, Passport
Control záróvetítés.
A változatlanság gyönyörködtet, Katlanblog, 2011.08.07. - …Tavaly az óvoda udvarában volt felállítva a Mediawave színpad, idén azonban egy még izgalmasabb tér adott otthont a rendezvényeknek: a Kovács Udvarház, egy régi, többgenerációs parasztház, olyan, akár egy pesti romkocsma,
és annál még sokkal több: a lampionok, a kiállítás a valaha volt fészer fölötti verandán, és még sorolhatnám. De nem teszem, találja meg mindenki a magáét
benne. Kisharsányban a Romungro Fiúknak jutott az a megtiszteltetés, hogy megnyithassák a fesztivált – legalábbis a műsorfüzet szerint, hiszen valójában
már tegnap megkezdődött a mulatság. Hosszas hangpróba és beállás után belecsapnak a fiúk… (Mészáros Csilla)
Passport Control 22. Nemzetközi Nyári Művészeti Tábor (Ördögkatlan Fesztivál alatt) - “Cafés & Citizenry – The Roma Origins” Projekt, továbbá
film – fotó – zene – építészet – slam poetry, Kisharsány, 2011.08.02-07. Készült filmek: Balázs Viktória – Aven Amenca, Csontos Ferenc & Kilián Lilla & Szántó
Fanni – Az én életem, Finta Alexandra (SLK) – Egyperces, Tomasits Vini – Egyszerűen: szerelem, Bogdán Zoltán – Eltűnt idő, megtalált dallam, Samodai
Zsófi – Kávéházi csatttanó, Cserkő Rita – Ki ehet a végén? Boglári tamás & Bojtos Dávid – Kiláró. És rengeteg fotográfia a következőktől: Alföldi Linda (Pécs),
Budai Bernadett (Kaposvár), Hedics Ágnes (Dunaszerdahely, Felvidék), Husz Szabolcs (Nagyvárad, Erdély), Kádi Marianna (Veszprém), Kassai adrien (Kecs-
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kemét), Krompáczki Péter (Aszód), Lanstyák Anikő (Dunaszerdahely, Felvidék), Melegh Noémi Napsugár (Budaörs), Jovana Beljic (Szabadka, Vajdaság),
Szél Katalin (Szeged), Szücs Ildikó (Budapest), Tarcsi András (Dunaszerdahely, Felvidék). Továbbá a “Cafés & Citizenry” elsősorban európai roma integrációt
segítő project a Mediawave vezető partnerségével. Az együttműködés célja a roma kávéházi zene új, lehetséges irányainak közös keresése, más társművészetet
képviselők részvételével (tánc, képzőművészet, irodalom).
Feketén-fehéren és együtt – Roma zene – Újra értelmezik a kávéházi muzsikát, Népszabaság, 2011.08.30. – “Bár a kávéházi cigány
muzsika megítélése idehaza meglehetősen leegyszerűsítő, de legalábbis vegyes érzelmeket szül, az európai köztudatba mégiscsak ez az, ami a roma hagyományokból a leginkább beépült.” Ezért is gondolták úgy a Mediawave Alapítvány vezetői, hogy ezen a nyomvonalon elindulva lenne érdemes egy, az
európai roma integrációt segítő, művészeti alapú projektet indítani, melyben közös alkotásra ösztönöznek roma és nem roma fiatalokat. Tervük megvalósításához
olasz és román társpartnereket, no meg az Európai Unió hathatós anyagi támogatását sikerült megnyerniük, így az idei Ördögkatlan Fesztiválon tehettek
először kísérletet a kávéházi roma zene gyökereinek felfedezésére és újjáértelmezésére. A Cafés & Citizenry - The roma origins névre keresztelt sorozat decemberben az észak-olasz Carpiban, jövő márciusban a bukovinai Suceavában folytatódik, 2012 júniusában pedig a szombathelyi Mediawave Fesztiválon fejeződik be… A kávéházi roma zenében persze ott van a nagyfokú muzikalitás, de alapvetően mégiscsak a többségi népcsoport igényeinek kielégítésére
szolgál. Azon gondolkodtunk, miért ne lehetne kísérletet tenni az igényteremtő verziójára - magyarázza a mozgatórugókat Hartyándi Jenő, a Mediawave vezetője. - S ha már az egész sorozat a roma és nem roma muzsikusok közötti együttműködésről szól, akkor abban tényleg mindkét oldal hozza bele a maga
ötleteit, hagyományát, tapasztalatát.” A tizenegy muzsikusból álló csapat vezetésére Both Miklóst (Napra, Barbaro) kérték fel, aki lazán hagyta, hogy az ő határozott és karakteres számötleteit a többiek a maguk ízlése, vérmérséklete szerint szabadon alakítgassák. Így a négynapos műhelymunka eredményeként
eléggé furcsa szerkezetű, szokatlan hangzásvilágú, sztereotípiáktól alapvetően mentes dalok születtek. Nem csoda hát, hogy a Kovács Udvarházban tartott,
impulzív elemekkel átszőtt bemutató koncert nemcsak a fesztivál egyik legnézettebb eseménye lett, de a magyar és roma frontemberek folyamatos akciózásának
köszönhetően a végére igazi táncmulatságba torkollott.
Az együttműködésben külön vonulatot jelentett a kortárs irodalom egyik fiatalos hajtása, a slam poetry. Esténként az árokparton vagy a tábortűznél szavalták/rappelték az arra késztetést érzők saját szövegeiket, költeményeiket, ügyesen bevonva abba a „kéznél lévő” muzsikusokat. S körülöttük valahogy sosem fogytak
el az érdeklődő hallgatók… /Jávorszy Béla Szilárd/
Ég veled Vidus!, 2011.08.03. - 42 éves korában elhunyt Vida Gábor, szombathelyi független szervező, zenész, újságíró. Savaria underground
életének legfőbb motorja, generációjának leghangosabb és legércesebb szószólója volt. A Mediawave Fesztiválba is jelentősen bedolgozott. Kortársaira gyakorolt hatása mostantól csak hiányával mérhető.
Több Passport Control alkotó kapott díjat az Országos Diákfilmszemlén, 2011.08.29. - A Mediawave különböző filmműhelyeiben készült filmek közül a következől részesültek díjazásban: Balázs Viktória (Balassagyarmat): Dupla portré /dokumentumfilm/, Papp
Róbert (Budapest): Sáros kerék /dokumentumfilm/, Tomasits Vini (Kaposvár): Egyszerűen: "SZERELEM" /kisjátékfilm/, Knisz Tamás (Szekszárd): Verbális tornagyakorlatok /kisjátékfilm/, Murányi-Matza Teréz (Nagyvárad): A.F.A. - Another Feminist Animation /animáció/
Mediawave-es lemezbemutatóval indít a Jazzforum Budapest, 2011.09.07. – “a Cool Running Orchestra, az idei
Mediawave Fesztivál alkalmából alakult különleges formáció, melynek Bob Marley előtt tisztelgő jazz projektje a Jazzforumot szervező BMC Records és alapítványunk közös produkciója.”
“Kapcsolat” - Építész alkotóhét Ravazdon & “Ravazdi gondolatok” - a Mediawave új szervezési elveinek nyilvános megfogalmazása, 2011.09.26-30. – A tizedszer megrendezett Alkotóhéten három egyetem (Széchenyi Egyetem, BME, MOME) építészmérnök hallgatói
vettek részt. Feladtuk egy nem szokványos, monthatni “anti-fesztivál” építészeti, környezeti elemeinek végiggondolása és megépítése volt. A ideológiát és a
helyszínt hozzá a Mediawave szolgáltatta szokásos ravazdi helyszínén.
Az új szervezési ideából (részlet):
Több mint 30 éves rendezvény- és fesztiválszervezői háttérrel kezdtünk el együtt gondolkozni a kollégákkal, hogy milyen módszerekkel lehetne kiküszöbölni
az egyre bővülő, lassan átláthatatlan aktuális magyar fesztiválvilág negatív tendenciáit és keresni - a kor aktuális lehetőségei közt - az új vagy akár régi, de
feledés fele tartó formákat, amelyek segíthetik visszahozni a rendezvények közösségteremtő, fejlesztő és nevelő funkcióját.
KULTÚRBÚCSÚ/TÖMEG vagy ÉRTÉKKÖZVETÍTÉS/KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNY
Alapfelvetés, mondhatni koncepció, hogy menjünk ellen az egyre erősödő „kultúrbúcsú”-sodási vagy az értékalapú megközelítést egyre inkább felváltó/összekeverő „tömegalapú” megközelítéssel/szemlélettel. Amely a kor felgyorsult, média manipulálta világában az egyre felületesebb kultúra vagy akár tudomány/ismeret fogyasztás fele viszi a rendezvényeket. Azaz a néző/fogyasztó olyannyira hozzászokott a távirányító kapcsolgatásához, hogy „házon kívül”, azaz egy
fesztiválon vagy akár a bevásárlóközpontban is az a vágya, hogy mintegy séta közben bele-bele kóstolhasson ebbe-abba, csipegessen/kapcsolgasson, kerülendő az elmélyülés „veszély”-eit.
Nem gondoljuk, hogy eme (vásárlásgerjesztő) tömegmanipulációval terhelt folyamatokat a mi kis ellenmozgalmunk meg tudja ingatni, de tán választási lehetőséget nyújt egy kisebbségnek…
VISSZA AZ ALAPOKHOZ!
Zárjuk ki elsőként – kísérletként - az üzlet deformáló erejét! Vissza az emberiség ős állapotához, amelyben a közösségi létre vágyó emberi csoportok az
együttléthez szükséges jóérzés-elemeket, lehetőségeik szerint maguk hozták a "buliba"! Ennek hagyomány a mai napig is fennmaradt, pl. a batyus-bál
esetében. E forma már átlép a baráti társaság bulit szervez formán. Tágabb, akár 100-200 főt megmozgató esemény, ahol nem biztos, hogy mindenki ismer
mindenkit, azaz akinek erre ingerenciája van, lehet ismerkedni, barátkozni…
Tampere Jazz Happening, 2011.11.03-06. - A Tampere Jazz Happening és a MEDIAWAVE Fesztivál is része a Jazz Across Europe programnak. A fesztivál programjában - a környező országok muzsikusai mellett - több MEDIAWAVE Fesztiváltól is ismert muzsikus felbukkan, pl. David Murray
Quartet, Dave Holland, Baba Zula.
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2012. év
Nagy Ildikó „Bigi” – „…hogy más dimenzióban élhessünk.”
1995-ben kerültem a Mediawave Fesztivállal kapcsolatba, mint győri gimnazista. Úgy éreztük 16 évesen, hogy karnyújtásnyira kerül hozzánk a Világ és annak
ezerszínű művészi interpretációja, filmek, hangok, képek, mozdulatok formájában. Válogatott hazugságokat találtunk ki az iskolában, hogy egy hétig más dimenziókban élhessünk. A tanárok tudták és hagyták.
Hamarosan a barátaimmal együtt a fesztivál önkéntesei, majd munkatársai lettünk. Voltam: címkeragasztó, kávéfőző, zenészkísérgető, narrátor, bemondó,
később pályázatíró, tolmács, zenei szervező, nemzetközi képviselő.
Szerettem nézni a világ összes pontjáról összegyűlt művészeket, ahogy elhozzák sajátos formavilágba öntött mondandójukat. Egy idő után rájöttünk – a saját tempónkban – hogy több a hasonlóság, mint a különbség. Így ért össze Big
Lucky Carter memphisi blues gitáros és Zerkula János gyimesi prímás zenéje vagy a magyar és az ujgur néptáncosok
tánca közös produkcióvá. Utólagos visszatekintéssel látni, hogy egy jó pillanatban kimondott gondolat, bevetett ötlet évekig, évtizedekig meghatározó lehet. Hamid Drake és a William Parker legendás workshopjai egy beszélgetésből indultak.
Sárvári Kovács Zsolt dobostól kapott CD, amelynek címe Spirtits (Pharoah Sanders, Adam Rudolph, Hamid Drake)
nagyon sokáig a kedvencem közé tartozott. Erről beszélgettünk Hamid Drake első koncertje után (David Murray Power
Quartet, 2002) amikor a tragikusan elhunyt Mohai András dobos eksztatikus állapotban Hamidnek akarta ajándékozni
cintányérjait. Hamid nem fogadta el, de azt mondta, hogy visszajön tanítani. András aztán soha nem jött el a workshopjára.
Pedig ő volt az első inspiráció. A sok-sok beszélgetés után végül kaptam ajándékba Hamidtől egy buddhista olvasófűzért.
Ezt nagy lelkesen megmutattam az egyik fesztiválvendégnek, Huub van Rielnek, aki az amsterdami Bimhuis jazzklub
igazgatója. Itt kezdődött Huubbel az évtizedes barátságunk és munkakapcsolatunk, amelynek meghatározó pontjai a Mediawave Fesztivál EJN (Europe Jazz
Network) taggá, majd elnökségi taggá válása, és az amsterdami Budapesti Éjszakák 3 napos fesztivál volt.
Férjemet, Chris Potter jazz szaxofonost a fesztiválon ismertem meg. Évek óta figyeltem a munkáját és szerettem volna, ha egyszer Győrben is fellépne. Amsterdamban a Bimhuisban találkoztunk először, ahol egy norvég fesztiválra menet álltam meg, hogy meghallgassam őt. A koncert után Huub bemutatott
bennünket egymásnak, ám Chris nem igazán szeretett volna velem beszélgetni egy lehetséges magyarországi fellépésről. Erre én megsértődtem – később
eszmélve csak rá, hogy bennem a nő sértődött meg, nem a szervező. (Később kiderült nem tetszett a koncertje saját magának. Annyira nekem sem, és ez
témát adott a második találkozásnak.) A legközelebbi beszélgetésünk a Rómer Házban történt, miután a Dave Holland Quintet fellépett a Mediawaven. Ez a
beszélgetés hajnalig tartott és saját bevallása szerint már ekkor tudta, hogy én leszek a felesége. Igazából én is. Azóta a jazz zenei színteret családi szemszögből
figyelem. Nem látom a széles palettát, de ha időnként a mindennapokból fölemelem a fejem, látom, milyen izgalmas, hogy egy művész életútjának szerves
része és tanúja lehetek.

Nagy Ildikó „Bigi” – zenei szervező, nemzetközi kapcsolatok
Középiskolás korában került a Mediawave közelébe, majd a nyári táborokban való filmezés után hamarosan a zenei terület mellett horgonyzott le. A fesztivál
2000-es évek eleji jazzkoncertjeinek szervezője és hostja, majd miután a Mediawave az EJN (Europe Jazz Network), az európai jazzfesztiválokat és klubokat
összefogó szervezet tagja lett, hamarosan ő lett a szervezet nemzetközi zenei képviselője, majd az EJN elnökségi tagja. A szervezők kérésére „Budapest
Night” néven futó amsterdami (Bim Huis, Európa egyik legnagyobb jazzklubja, 2004) három napos Mediawave Fesztivál szervezője. Nemcsak a nemzetközi
zenei diplomácia és a jazz területén erősítette a szervezetet, hanem egyre jobban elmélyedt a magyar népzenében. Előbb gardonyozni, majd Chris Potter világhírű szaxofonossal való házassága és New Yorkba költözése után népi bőgőzni is megtanult. Ma az 51 éves New York-i Magyar Ház elnöke és a néptánccsoport vezetője.

2012. április 26 - 30.
Monostori Erőd, Komárom (fő helyszín)
Rábapatona (záróbuli)
Pozsony, Dunaszerdahely, Észak-Komárom / Szlovákia

A szervezésben résztvevő főbb munkatársak
Kuratóriumelnök: Sragner László • Szervező: Hartyándi Jenő, Kádár Sándor • Operatív csoport, program koordinátorok: Varga Júlia, Hartyándi Flóra, Szalai Zsolt,
Székely Ágota • Egyéb: Deésy Gábor, Nagy Péter, Jörg Tibor, Vajda Violetta,
Schmidt Péter, Naszály György

Filmprogram
76 országból 1068 nevezés érkezett, ebből 74 nemzetközi verseny, továbbá
27 panoráma és 43 speciális programok. Nevezési kategóriák: általános,
kisebbségi, porlepte dobozok

A nemzetközi filmes verseny díjazottjai
A legjobb játékfilm (megosztva)
Ben Rivers (GBR): KÉT ÉV A TENGERNÉL
Alyona Semenova & Alexander Smirnov (ITA): BERKENYE KERINGŐ

A legjobb kisjátékfilm
Anca Miruna Lazarescu (DEN/ROM): CSENDES FOLYÓ
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A legjobb dokumentumfilm
Maciej Drygas (POL): ELLENŐRZÖTT LEVELEK

A legjobb animációs film
Adrián Miguel Delgado & Tenesor Cruz Niesvaara (ESP):
PISZKOS PÉNTEK

A legjobb kísérleti játékfilm
Erik Rosenlund (SW/DK): KITÖRÖLHETETLENÜL

Nemzetközi zsűri
Játék- és ksijátékfilm zsűri:
DURST György - producer (HUN) • HAJDÚ Szabolcs - filmrendező (HUN) •
Stefan KITANOV - producer, fesztivál igazgató (BUL)
Animációs-, kísérleti és dokumentumfilm zsűri:
Ohad ITACH - dokumentumfilm rendező (IZR) • LADIK Katalin - költő,
színésznő (HUN) • Radu IGAZSÁG - animációs filmrendező (ROM)

A nemzetközi zenei program főbb pontjai:
Jazz-blues-improvizatív zene: Nyitóperformance - Kiss Béla (festő) & Grencsó István (szaxofon) (HUN), Benkő Róbert (HUN) , Fly Trio (USA) , Grencsó
Real Time Kollektíva (HUN) , Ana-Cristina Leonte Band (ROM) , Meleg Tamás
Quintet (HUN) , Molnár Sándor Quartet (HUN) , James Blood
Ulmer (USA) , Tóth Viktor Tercett (HUN/SLK) , Ken
Vandermark & Paapl Nilssen-Love
(USA/NOR)
Ethno és népzene:
Apnoe Folk Undergriund (HUN),
„Cafés & Citizenry”
– a roma zene progresszív megújítása
( I TA / H U N / R O M ) ,
Csángálló (HUN), Cserók Táncegyüttes (HUN),
Fajkusz Banda (HUN), Ferenczi György & Rackajam
(HUN), Follia! (BEL), Grandpierre Attila Műhely (HUN),
Hvarna Musical Theatre
(RUS), Kalotaszeg Táncegyüttes (ROM), Kiscsőszi Barátok
(HUN), Mentés Másként Trió
(HUN/exYUG), Mérai Lakodalom
és Mennyegző (ROM/HUN/SLK),
Németh Dénes és Barátai (SLK/
HUN), Ritka Magyar Folkbanda (SLK),
Ördöngős Népzenetanoda Diákjai
(HUN), Romano Trajo (HUN/GER/SLK)?
Romungro Fiúk Gipsy Banda (HUN), The
He Brothers (Belső-dél CHI), Vágtázó Csodaszarvas (HUN), Varga István „Kiscsipás”
(ROM)
Rock és Buli: Gagarin Gyermekei (RUS),
Humble Grumble (BEL), Roundnine (HUN),
Jazzdancefusion táncest Penguin Sound System
(HUN)

színpadi hátterét, mostanság pedig az erődbeli Ékes teremét.
Lubomír PUSKA - kulturális szervező (SLK) /1966Szlovákia szervező kolléga, aki vagy tíz éven keresztül szervezte a Mediawave szlovák, lengyel, cseh helyszíneit.
James Blood ULMER - jazzmuzsikus (USA) /1940Stílusalkotó fekete amerikai jazzmuzsikus, aki négy alkalommal örvendeztette
meg a Mediawave közönségét.

PÁRHUZAMOS KULTÚRÁÉRT DÍJ 2012
BENKŐ Róbert - jazzmuzsikus /1952A magyar improvizatív zene nagy öregje (Dresch Quartett, Dél-Alföldi Szaxofon Együttes, Grencsó Kollektíva)
FÁBRI Géza - népzenész (YUG/HUN) /1953Vajdasági származású, moldvai csángó népzenét játszó muzsikus, a Mentés másként zenekar vezetője.
GRANDPIERRE Attila - csillagász, költő, muzsikus /1951A magyar zene teljesen külön utas muzsikusa, filozófusa.
KISS Béla - festőművész (ROM) /1942Erdélyi, székelyföldi festőművész és zenei ideológus. Többször volt zsűritag
a Mediawave-en.
WU Jiang - festőművész (CHI)
Kínai szuperrealista festőművész, a 90-es évek közepe óta a Mediawave kínai
és tibeti kapcsolatainak alakítója. Az ő festménye adta 10 évig a Rómer ház
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KRITIKÁK & BESZÁMOLÓK
A fesztivál alapadatai – zsűri, díjlista, kiadványok – után idézünk a megjelent kritikákból. Terjedelmi okokból ezek kivonatok, a teljes írások
megtalálhatók a weboldalunk 25 évet összefoglaló oldalán.
Kisalföld
Gülch Csaba: Kulturális „kistermelői” piac a Mediawave-en
2012.01.20. /részlet/
A fesztivál hőskorszakának hagyományaihoz „visszareformált" kultúrkínálattal, karcsú költségvetéssel készülnek a szervezők az idei Mediawave-re. A főhelyszín
mellett – miként eddig – több megyei és környékbeli településre, így Komáromba is „kitelepülnek" a fényírók. …a válságban újra kell fogalmazni önmagukat,
új konstrukcióval kell továbbéltetni a fesztivált. „Visszatérünk az első tíz évünk közösségteremtő hagyományaihoz, amikor a nagy sztárok helyett jó hangulatú,
építő kultúrcsemegékkel és -termékekkel kínáltuk… A világunkat hajszoló sikerorientáltsággal szemben másfajta, új értékekkel teli, környezettudatos életformát,
a „kistermelő piac" jelleget választjuk. …jórészt eddig is ezt képviseltük. Hartyándi Jenő megemlítette: idei forrásuk egyelőre a minisztériumi alaptól kapott 30
millió forintos támogatás. Ahogy mondta, ebben is szemléletet váltottak: ha nem kapnak máshonnan pénzt – a szombathelyi önkormányzat még nem döntött
az idei támogatásról –, a meglévő lehetőségből oldják meg a fesztivált…

Levél Lazáry Viktor alpolgármesterhez (Szomabathely) 2012.02.13.
…A fesztivál előkészítése a bizonytalan körülmények között is jól halad… A következő munkafázis a program főbb vonalainak nyilvánosságra hozása, a fesztivál több
fokozatú reklámozásának megkezdése lenne. Emiatt aggasztó számunkra a várossal kapcsolatos információk hiánya, ismerve az önkormányzatok év végi új szabályozásával
kialakult állapotot, amiért nem irigyeljük Önöket. De sajnos a mi helyzetünk sem egyszerűbb, mert a városi és az országos tisztázatlan állapotok közepette kell április utolsó
hetében lebonyolítanunk fesztiválunkat, amely számunkra felelősség, és a megmaradás vagy az elsorvadás, leállás kockázatával bír. A fesztivál közeli időpontja (április
26-30), rám - mint a kuratórium elnökére -, kötelezettségeket ró, azaz a kuratóriummal és a fesztivál szervezőivel közösen gyorsan meg kell vizsgálnunk a minél kockázatmentesebb megvalósítás és lebonyolítás feltételeit, valamint helyszíneit. (Tudomásunk szerint Szombathelyen több szóba jöhető helyszín bizonytalan státuszú. Vezető
váltás (Iseum), tulajdonos váltás (Képtár), szerkezeti váltás (mozi) történik, ami tovább nehezíti a tárgyalásokat a használatuk feltételeiről. Ezért február 16-ra kuratóriumi
gyűlést hívok össze, ahol döntenünk kell az adott lehetőségek szerint a legjobb verzió mellett. Tovább halogatni nem tudjuk a fesztivál reklámozásának megkezdését.
Egyben addig megbízom a fesztiváligazgatót a lehetséges verziók kidolgozásával. Kérem, hogy a kuratóriumi gyűlés időpontjáig tájékoztatni szíveskedjék arról, hogy
Szombathely Önkormányzata milyen mértékben tudja támogatni a 2012 évi MEDIAWAVE Fesztivált pénzügyileg és helyszínekkel… Sragner László kuratóriumi elnök

2. levél Lazáry Viktor alpolgármesterhez

(Szomabathely) 2012.02.19.

Utólagosan is köszönöm telefonhívását, amelyben ismertette velem, hogy milyen lehetőségeket tud számunka Szombathely városa biztosítani a 2012-es MEDIAWAVE
Fesztivál megrendezése tekintetében. Az említett 5mFt és a város intézményeinek ingyenes használata ugyan meglehetősen alacsony a várossal 5 évre kötött minimum
20mFt-os megállapodáshoz képest, de megértjük a város helyzetét a kialakult válságos helyzetben. Ugyanakkor a mi civil, nonprofit – a szervezési munkát végző - alapítványunk helyzetét is erőteljesen sújtja a válság, mivel nemcsak a városi támogatás szűkült jelentősen, hanem az országos kulturális támogatási és pályázati lehetőségek
is hasonlóan radikális csökkenést mutatnak… Az Ön által felvázolt lehetőség ismeretében február 16-ára kuratóriumgyűlést hívtam össze, hogy a menedzsment által előkészített és a látható anyagi forrásokkal megtámogatott verziók közül eldöntsünk a fesztivál továbbélését legjobban biztosító, a válságos helyzetet legkisebb preztizsveszteséggel átvészelő fesztiválstruktúrát. Az Önök által biztosítandó támogatás tükrében jól látható, hogy a szombathelyi kezdő évben elindított nagyfesztivál koncepció az
anyagi források gyors szűkülésével nem tartható fent. Utólag tudjuk, hogy már a második évben is kár volt 60%-os anyagi háttérrel ezt az illúziót kelteni, próbálni fenntartani.
(2010-ben a város 20mFt-ja mellé 61mFt-ot hoztunk városba. 2011-ben a város 15mFt-ja mellé 33mFt-ot.) Teljes egyetértésben úgy döntöttünk, hogy a jövőben alapítványunk
egy más, a jelen lehetőségeit maximálisan figyelembe vevő struktúrára kíván átállni, mintegy tudatosan elutasítva a fenntarthatatlan, növekedéskényszeres gondolkodásmódot…
Döntésünk gyakorlati részét illetően:
- továbbra is megtartjuk a fesztivál két hétvégére koncentráló struktúráját,
- a fesztivál terveink szerint április 20-22 között Szombathelyen nyit,
- a következő hétvégén a komáromi Monostori Erődben zár…
A szombathelyi fesztivál struktúrája… Remélem elnyeri tetszésüket programtervünk. Kérem, közölje velem, mikor várható közgyűlési döntés ez ügyben, valamint, hogy
milyen formában (színház?) és mikor juthatunk a támogatáshoz, mert a közeli időpont miatt ez is fontos szempont.

Belső levél a kuratóriumhoz 2012.02.20.
A kuratórium döntés értelmében írtam egy levelet az Önkormányzathoz. (lásd fent) Annak tükrében, hogy nem biztos, hogy a hét csütörtökén lesz a közgyűlési döntés (telefonos Laci tisztázhatná), érdemes lenne elgondolkodni Sanyi aggódó javaslatán, hogy így egyre tovább húzódik labilis helyzetünk, ami sok szempontból nem jó. (Bár az
pedig megnyugtató, hogy fő helyszínként már egyértelműen Komáromra készülhetünk, amit már elmondtam a helyeiknek.) Pénteken Szombathelyen járva azt tudtam meg
a mozisoktól és az ott dolgozó önkormányzati képviselőtől, hogy név szerint sehol sem szereplünk a költségvetésben. (Hét elején lesz kulturális bizottsági gyűlés, ahol rákérdeznek erre.) Tavaly legalább a színház soránál megemlítettek bennünket. Ez sem jó hír… A mozisok azt mondták, hogy ők nem tudják ingyen adni a helyet, mert az
önkormányzat bevételre kötelezte őket. Jövő héten tárgyalok az Iseummal. Hartyándi Jenő
Megjegyzés:
Fenti levelünkre nem jött semmilyen válasz, az említett városi közgyűlésen szóba sem kerültünk. Úgyhogy nem láttuk értelmét tovább feszegetni a dolgot, mert csak értelmetlen erőlködés lett volna, beláthatatlan ideig húzódó döntéssel. Úgy látszik az önkormányzatok működése, hárító mechanizmusa nagyon hasonló. Ha valamit nem
akarnak, azt nem mondják ki nyiltan, hanem, sumákolnak, levelekre nem válaszolnak, stb. Ugyanakkor bennünket már szorított az idő, reklámozni kellett volna a két
hónapra rá kezdődő rendezvényt. Egyetértésre jutottunk abban, hogy a támogatottság teljes bizonytalansága miatt a tervezett szombathelyi fesztiválrészt elhagyjuk, egyúttal
a komáromi Monostori Erődbe helyeztük át fő helyszínünket, amint azt korrektül előzetesen jeleztünk az önkormányzat felé. Volt egy olyan érzésünk, hogy a szombathelyiek
arra játszanak, hogy a minisztériumtól kapott támogatást úgyis náluk költjük el, mert az időhúzás miatt úgysem lesz más lehetőségünk. Az általános válságra hivatkozva
ők pedig szépen kicsúsznak az öt éves szerződési kötelmük alól. Mert hát mi is tudtuk, hogy az ilyen szerződések semmit sem érnek, legfeljebb ránk nézve jelentenek kötelmeket. Háttérként fontos elmondani, hogy közben Szombathelyen is jelentősen átalalkult az önkormányzat és meghívóink, befogadóink közül csak egy támogatónk eléggé súlytalan helyzetben -maradt a terepen. És persze azt is értettük, hogy azért imázs, reklám miatt jól jöttünk volna nekik még csökkentet formában is és hát ne
feledjük, hogy lett volna egyértelmű haszon is rajtunk, az intézményeik használatáért fizetett egyre emelkedő bérleti díj formájában. Ez azért annyira nem nyerte el a tetszésünket. Ugyanakkor a Monostori Erőd kedvező feltételekkel és örömmel fogadott bennünket az elmúlt 10 év oda szervezett majálisai miatt. Ami fontos lelki tényező! Ez
évben közel harmada pénz állt a rendelkezésünkre, de az új struktúra, a zseniális helyszíni adottságok és az események összefogott megvalósíthatósága mindezt feledtette,
elfedte. Bár a kollégák aggódó része azt jósolta, hogy ezzel kinyirjuk a filmes részt, de tippjük nem igazolódott be. A városi mozik közben beálló csődhelyzete tükrében
nem hogy közönséget vesztettünk, hanem inkább nyertünk, már az első évben is. Az első komáromi év tapasztalatai alapján azzal kellett szembesülnünk, hogy nagyon
nagy különbség van a városi és az elszigetelt, végvárban való működés között. Az utóbbi előnyére. A városi közönség nagy részét a helyiek teszik ki, akik úgymond
benéznek, beugranak egy-egy programra (pl. kutyasétáltatás, sörözés közben), tehát többségében nem válnak fesztivállakóvá, nem helyezkednek be a hangulatba. A
kívülről jövők elsősorban szakmai vendégek, mert az hamar kiderült, hogy egy normál ember számára – e komoly pénzügyi válságtól terhelt időszakban - Szombathely a
világ végén van. Igen nagy sztárokat kell ahhoz felvonultatni, hogy arra rámozduljanak a távol lakók. A második évre szembesültünk azzal a ténnyel, hogy a szombathelyiekben - általánosan - milyen mély kisebbrendűségi érzés van saját perifériális helyzetükkel kapcsolatban. A második évben ezért jeleztük is ezt az önkormányzat felé,
pontosabban azt, hogy a város rendezvényeinek, köztük nekünk is másodsorban ezt az érzést kellene segíteni lebontani. Választ erre (sem) kaptunk. Ha nem jön az
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általános válság, talán lehetett volna ellene valamit tenni. Lassan, lépésről, lépésre. Mert egyébként nagyon jó és emberléptékübb helyszínei vannak Szombathelynek,
sokkal jobbak, mint Győrnek. A monostori erőd esetében, egy végvári helyzetben, lehet, hogy meglepő módon, de sokkal könnyebben elérhető az a bizonyos „fesztiválhangulat”. Ugyanis aki rászánja magát, hogy egy ilyen helyre eljöjjön, azok többsége több napra jön, elszánt és jól akarja érezni magát. Amit mi csak elrontani tudunk, ha
bénák vagyunk. Ha pedig még pozitív dolgokat és ingereket tudunk biztosítani számára, akkor csak fokozni tudjuk a jóérzést. Szóval, amit esetlegesen vesztünk a
létszámban, azt visszanyerjük a hangulatban. És egyébként létszámban sem vesztettünk a monostori erőd választásával, mert jól érzékelhetően visszanyertük győri és
pesti közönségünket. És új, szlovák és szlovákiai magyar közönséget nyertünk a Felvidékről. Szerencsés módon a párhuzamosan zajló Komáromi Napok levette rólunk a
helyi közönség kezelésének terhét. Emiatt már az első évben nagyon kellemes helyzet állt elő. Persze ezt több év alatt lett jól érzékelhető. Négy év távlatából megállapítható,
hogy az erőd a Mediawave eddig legjobb és legösszefogottabb helyszíne. Persze ehhez az is kellett, hogy jelentősen átalalkítottuk és a helyszínre hangoltuk a fesztivál
struktúráját és működési rendszerét. Ma már elmondható, hogy kezd működni a fesztivál helyett együttlétet létrehozni ideológiája és egyre többen kezdik érteni és
alkalmazni az új ideákat…
Hartyándi Jenő főszervező

Népszabadság

Mediawave: ismét költözni kényszerül
2012.04.17. /részlet/
A válság jó, a kicsi szép – így foglalta össze Hartyándi Jenő… a fesztivált érintő változásokat. Jelesül, hogy a rendezvény immár másodszor is költözni kényszerül – korábban Győrből, most pedig Szombathelyről Komáromba, a
Monostori erődbe. Ahogy Hartyándi fogalmaz, most, hogy már hivatalosan is vándorfesztiválról van szó, önvizsgálatra
kényszerültek, és úgy döntöttek, visszatérnek az alapokhoz. Szeretnék visszahozni a mustra korai éveinek hangulatát:.. A „második újrakezdés” tehát a koncentráció jegyében zajlik majd, a korábbi, „szétszórt” rendezvény helyett
most minden eseményt a Monostori erőd dunai bástyájának környékére csoportosítanak. A Mediawave rajongói előtt
egyébként ez a helyszín nem ismeretlen, 2002 óta rendszeresen szerveztek ide majálisokat Hartyándiék. Az intim
hangulat érdekében számos más újítást is kitaláltak, például nem tiltják majd, hogy saját ételt és italt hozzanak magukkal a fesztiválozók, sőt még a csereberét is ambicionálják. Kvázi feudális cseregazdaságra lehet majd számítani…
A fesztivál költségvetésének tetemes részét az erőforrás-minisztérium biztosítja, a miniszeri keretből még tavaly novemberben kaptak 30 millió forintot.
JazzMa.hu
Maloschik Róbert: Vidéki jazzarcok - Hartyándi Jenő (Győr)
2012.04.18. /részlet/
A legendás győri jazz bozótharcos nevét már 30 éve is szitokszóként használták az elvtársak. Manapság pedig az urak
nem nézik jó szemmel tevékenységét. Mivel én nem igazán tartozom a barátkozós fajták közé, ezért kellett egy „kapocs”
kettőnk között. Ez pedig nem volt más, mint Jenő jobbkeze, Nagy Ildikó (a ma már New Yorkban élő Mrs. Chris Potter,
you know!).
MR: Nagyon húzós, pénztárcába vágó nevek vannak a fellépők között, a jegyárak viszont nagyjából a pestiek fele?
HJ: Egyrészt az embernek vannak vágyai, amiket szeretne elérni. Én még ilyen
indíttatású vagyok. Ilyen értelemben egyáltalán nem korlátoz a pénz… Aztán meg
persze ott vannak az aktuális lehetőségek. És azok a mai időszakban egyre csökkenőek. Ez alapos korlát lehet, ha az ember nem tudja áthangolni magát az új világra, a várható tartós recesszióra, leépülésre. Úgy gondolom, nekem ez sikerült.
Az idei fesztiválunk szlogenje is ezt jelzi: "Merjünk kicsik lenni!"
Aki ma nem "látja" valamelyest a jövőt, és abban hisz, hogy most csak egy átmeneti
rosszabb időszakon kell átesnünk, az hiú ábrándokat kerget, és azt javasolom neki,
hogy hagyja abba… Úgy gondolom, hogy vagyok olyan tapasztalt és rutinos, valamint
meglehetős történelmi ismerettel megáldott (ez a hobbim), hogy a fentieket megéreztem, és egy őszi kis kísérleti (anti)fesztivál után, már az idei MEDIAWAVE-et is ennek
szellemében készítettük elő. Azaz olyan helyszínt választottunk, ahol ezen elgondolásunk összefogottan megvalósítható… Nem az a fő célunk, hogy nagy közönségünk
és nagy bevételünk legyen, mert az a mai helyzetben reménytelen. Az ellenben igen,
hogy jó közönségünk legyen és a közönség jól érezze magát. És azt a bizonyos jóérzés
nemcsak jó koncertek sorozatával szeretnénk elérni, hanem sok olyan jól látható vagy
rejtett szervezési elemet viszünk, csempészünk a fesztiválba, amelyek sokkal inkább
egy új típusú közösségi élmény felé viszik el azt… De visszatérve eredeti kérdésedre,
a meghívott zenészek között vannak régi, most beteljesülő vágyak, mint pl. a Ken Vandermark & Paal Nilssen-Love Duo, akik az avantgarde jazz jelenlegi legnagyobb figurái.
Vagy az amerikai Fly Trio, akikről még valószínű sokat fognak beszélni a finom jazz kedvelői. A nagy öreg - most 70 éves - James Blood Ulmer pedig már visszajáró vendég nálunk…
Vaskarika

„A kicsi szép!” Mediawave huszonkettedszerre, idén
a Monostori Erődben
2012.04.26.
Tavaly szeptember végén a „Ravazdi gondolatok - Termésbetakarító együttlét" programjai alatt öltött először konkrét formát a fesztivál munkatársainak elképzelése, mely egy más jellegű kontextusba kívánta helyezni a kulturális produkciók élményét, közegét és elismerését. A MEDIAWAVE egy új, bővített fóruma
kíván lenni ennek a kezdeményezésnek… beleértendő az ökotudatosság, a csere-bere, az ajándékozás újrafelfedezés, de a közönségnevelés, ifjúsági művészeti képzés és szociális integráció... képzőművészeti kiállítások, a „RE-LIKVIA" projekt újrahasznosított anyagokból készülő installációkkal, performanszokkal,
kisközösségi fejlesztéssel…
Mediawave katalógus előszava

Halász János: Fényíró majális a Duna partján 2012.04.10.
Sok év óta ismerem a Fényírók Fesztiválját, közismertebb nevén a MEDIAWAVE-t. Többször beszélgettünk a múltban különböző kulturális problémákról,
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kitörési lehetőségekről Jenővel, a Hartyándival, hol Debrecenben, hol a fesztiválszövetség - az ország különböző pontjain
megrendezett - gyűlésein. A keleti rész képviselőjeként érdekelt, hogy működnek a dolgok nyugati végeken. Milyen előnyöknek
örülnek, és milyen hátrányokkal küzdenek arrafelé. És persze minél többször igyekeztem
belekóstolni a fesztivál hangulatába.
(Mikor államtitkárrá, országos kulturpolitikussá vált,
nem kis részt vállalt abban, hogy a Mediawave-nek
sikerüljön átvészelni a válságot és otthontalanságot.
A szerk.)

Az idei programot nézegetve a fesztivál weboldalán, alig fedeztem fel benne az egész világot gúzsba kötő válságjelenséget. Pedig jól tudom, hogy töredékéből
kell gazdálkodniuk, mint az előző években. Sokkal inkább az általános válsághelyzetet ügyesen kezelő sruktúrát látok, mondhatni egy „merjünk kicsik lenni”
koncepció szellemes kibontását. Ahelyett, hogy belemennék a média által várhatóan úgyis felkapott programok elemzésébe, sokkal inkább szemembe ötlenek
azok az elemek, amelyek azt szándékozzák segíteni, hogy azok a bizonyos egyedi és a Mediawave-re jellemző hangulati és közösségalakítási szándékú
elemek még határozottabban látszanak. Hogy a közönség lépten-nyomon beléjük botoljon, megérintődjön, esetlegesen tanuljon belőlük. Mert hát végül is egy
jó fesztivál a felnőttképzés egy szerencsés formája lehet… Zárásul megemlíteném, hogy szememben a Mediawave – mint a fesztiválok mindegyike – egy kulturális „sziget a mindennapok tengerében”. De egyáltalán nem mindegy, hogy egy sziget milyen. Kopár (japán) vagy paradicsomi (konzumkarib). Azaz a közönség nem sokat kap épülésére vagy ellenkezőleg, olyan sokat akarnak neki adni, amit első pillanatban habzsol, majd már nem tud vele mit kezdeni. Eltelítődik.
Úgy érzem, a Mediawave se nem kopár, se nem paradicsomi, de egészséges arányban adagol művészetet, kultúrát, környezettudatosságot, toleranciát és
közösségélményt. Ki mit akar, kivehet belőle, épülésére.
Népszabadság
Hajba Ferenc: Hangulatjavító a monostori erődben
2012.04.30. /részlet/
…Merjünk kicsik lenni, szólt a Mediawave jelszava, aminek persze önironikus felhangja is van. A fesztivál az idén csak a miniszteri keret terhére átutalt 30
millió forintból gazdálkodott, nagyjából harmadából, mint annak előtte. Mondta is Hartyándi Jenő fesztiváligazgató, hogy tartósan válságosnak látszó időben
a korábbi gesztusok rutinjával lehetetlen kulturális fesztivált szervezni. A Mediawave most annak az ellenáramlatnak a hullámait veri, mely el akarja mosni a
korlátlan növekedés illúzióját, technokrata szándékait. Elmélkedhetnénk közhelyszerűen a fenntartható fejlődés fogalmáról, de a Mediawave sok értékeinek
egyike éppen az egyszerűség eredeti megfogalmazása, s megközelítése… Itt, az erődben visszatért valami a Mediawave természetéből. Autentikus, szőrös
népviseletben pompázó tibeti muzsikusok magyar lányokat tanítanak teát szürcsölni a színpad mellett. Székely zenészek bolgár vendégekkel pálinkáznak.
Roma énekesek sámándalokat próbálnak elsajátítani. Aztán jön majd a Vágtázó csodaszarvas, amelyet Grandpierre Attila csillagász, muzsikus, költő, filozófus
workshopja követ. A 30 éves Győri Nemzetközi Jazzkoncert-sorozat pedig Szabados György emlékének szentel egy estet. A műfaj idei legizgalmasabb reprezentánsa talán az amerikai Fly trió. Jeff Ballard, a formáció dobosa zenéjüket úgy definiálja: egyszerű, nyers és azonnali… A Duna-parton egy kihúzott
kötélre színes ruhákat csipeszelnek. Ez itt a csereplacc, könnyű szoknyák cserélnek gazdát, régi fapapucsot váltanak farmernadrágra. A cserealap nem mindig textília, van bor, méz, kolbász
és pálinka is…

MEDIAWAVE ANZIX

Digitalizálási megbízás a Magyar Műfordítók Egyesületétől, 2012. januárjától, - Szlukovényi Katalin, Győrből elszármazott költő, műfordító

közvetítésével végeztük el az egyesület előadásainak videódokumentációit digitalizáló és netarchívumba felrakó munkát. Az egyesület 2003-tól rögzítette
nyilvános megnyilvánulásainak többségét. A terjedelmes anyag megtalálható a Mediawave Filmarchívumában.
Újrahasznosítás témájú pályázat a Mediawave-re,
2012.02.13. – Keressük azokat a lózungokon és sztereotip dumákon kívül tenni is
tudó és akaró alkotó elméket és kezeket, akik a jelen személyes és környezeti válságokkal terhelt, növekedéskényszeres világából a környezettudatos lét tudatos gyakorlásában látják a kiutat.
Cafés & Citizenry 2. Lanciano, Olaszország, 2012.02.24. - Két zenészszel (Both Miklós, Horváth Dániel „Dudu”) és a MEDIAWAVE szervezőjével (Szalai
Zsolt „Zsömi”) vág neki a magyar csapat Itáliának, hogy a festői Lancianoban tovább
vigye és tovább építse a MEDIAWAVE Európai Uniós támogatással magvalósuló projektjét olasz és romániai barátainkkal.
Elhunyt Bak Zoltán (1963-2012), Győr, 2012.03.14. – Egyedi hangú muzsikus, gitáros volt. Több esetben lépett fel a korai Mediawave-en.
„Újrahasznosított hagyományok” címmel TÁMOP pályázatot
nyert a Mediawave, 2012.03.20. - A projekt középpontjában a vizuális nevelés és a hagyományőrzés kettősének látszólag egymástól nagyon távol lévő értékrendje áll. A projekt
keretben 7 oktatási-nevelési intézményben tart rendszeres szakköröket a Mediawave. A
projekt másfél évre biztosította a szervezet stabilitását, mert az EU-s pályázatokhoz hasonlóan elismerte a projekt megvalósításához szükséges szervező munkát is.
Elkészült a Cafés & Citizenry projekt spotfilmje,
2012.04.22. - Dragan Cukanovic, szabadkai kollégánk elkészítette a projekt spotfilmjét, animációját. Az animáció ötletét Balog Zoltán államtitkár, a projekt fővédnökének az első állomás záróján elmondott roma teremtéstörténete adta. Azaz az Isten amikor formálta/sütötte
az emberiséget, kit elégetett (négerek), ki nem sült meg eléggé (fehérek), és harmadjára sikerült neki a sütés. Ők lettek a romák.
Passport Control 23. Nemzetközi Film és Fotó Műhely (Mediawave alatt), Komárom, 2012.04.26-30. Készült filmek: Knausz Dávid – Firka, Juhász Jozefa – Hovámészte?,
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Murányi-Matza Teréz (ROM) – Paralel, Dragan Cukanovic =SRB) – Recycling Individuality, fotográfusok: Szél Katalin (Szeged), Zsitnyánszky Lilla (Budapest),
Kiss Gábor (Somorja, Szlovákia), Husz Szabolcs (Nagyvárad).
Cafés & Citizenry 3. Monostori erőd, Komárom (Mediawave Fesztivál), 2012.04.27-30. - Itt már az eddigi munka kiteljesítése zajlott, több művészeti ág bevonásával. A zenei részt ismét Both Miklós vezette, a slam poetry csapatot McZeek, a vizuális hangulatot, videó hátteret Dömötör Péter készítette.
Az egész estet Boka Gábor fogta össze, rendezte színpadi produkcióvá. A projektről rengeteg videódokumentáció készült.
Villányi László 2012 legjobb lírikusa, 2012.06.06. - A 2012. évi Szépíró Díjat, irodalmi életünk egyik legrangosabb szakmai elismerését
Villányi Lászlónak Ámulat című, az Orpheusz Kiadónál megjelent verseskötetéért ítélte oda a Szépírók Társasága.
Cafés & Citizenry 4. Suceava, Románia, 2012.06.16-19. – A projekt zenei vezetője Both Miklós volt.
„Szerencsés találkozások” projekt Mediawave bedolgozással, 2012. egész évben, A roma és magyar ismerkedést segítő projektet a
Karaván Színház szervezte, akik roma és magyar színészekkel bonyolítanak le egyedi integrációs projektet. A Mediawave-et felkérték a projekt egyes fázisainak
rögzítésére és blogfilmek, záró dokumentumfilm készítésre. És mi is meghívtuk a projektet az Ördögkatlan Fesztiválra és a következő évben a Mediawave*re is.
Passport Control 24. Nemzetközi Film, Fotó és Zenei Műhely (Ördögkatlan alatt), Kisharsány, 2012.07.30-08.05. Készült filmek: Murányi-Matza Teréz –
A.F.A., Krausz Dávid – Az én mesém, Koblinger Ádám –

Egyéjszakás
kaland, Samodai Zsófia – Hova tovább,
Hartyándi Mátyás – Nagy kaland, Juhász Jozefa & Bogdán Zoltán –
Risque Zero, Papp Róbert – Szubjektív Kisharsány. Zenei műhelyek: Roma ének és tánc műhely,
Roma & Magyar Progresszív Zenei Műhely (vez: Both Miklós), Szabad Zenei Műhely (vez: Grencsó István), Olasz & Magyar
Zenei Műhely, Akusztikus Zenei Műhely.
Ördögkatlan Fesztivál, benne Mediawave Üst, Kovács udvarház, Kisharsány, 2012.08.01-05. - Keressük Kisharsány sztárjait!,
Secret man (SRB), Rutkai Bori – Vackadalok, Gyetvai Zoltán kiállításmegnyitója (SLK), Agócs Gergő, Paniks dió (SRB), Slam poetry a tábortűznél, Tóth Viktor
Pillanatbalett workshop, Apnoé, Geröly Zenei Műhely, zzaj.hu Trió, Szerencsés találkozások Projekt - Banyamesék, A show folytatódik, Karaván familia, Csángálló, Roma&Magyar Progresszív Zenei Műhely, Fajkusz Banda, Sebhelykiállítás, Tábor filmek, fotók és építészprojektek vetítése, bemutatása. Egy kis sajtó:
Szerencsés találkozások – egy nap a Karaván roma-nemroma csapatával. A Kovács udvarház eddig is zsongott, de ezen a mai napon talán még sokkal vidámabb, energikusabb, zenésebb, mint eddig. A Karaván Művészeti Alapítványnál romák, és nem romák tevékenykednek együtt, alkotnak, és értékeket hoznak
létre. Egész napos vendégei ma a Kovács udvarháznak. A Banyamesékre csöppenünk be kedves barátnéimmal délelőtti kávénk után… Közben már hangolnak
a Roma&Magyar Progresszív Zenei Műhely résztvevői… Sokan vannak, és jól szól ez a fúzió modern és etno keveréke. Jókedvű társaság, s a szó legpozitívabb
értelmében értve: teljesen őrültek. Az esti programban szerepel még a Karaván Familia koncertje, igazi roma mulatság lesz, tánc, zene, tábortűz! szerdazsófi
Mediawave cserebere placc a Székelyudvarhelyi Gyümölcsfesztiválon, 2012.09.08-09. - Az udvarhelyi
Civitas és a Mediawave közös kísérleti kapcsolatépítő akciója! Csere-berélj minden olyant, ami gyümölcs és gyümölcsből készült (lekvár, szörp, kompót, aszalvány, stb.) vagy gyümölcsről szól (könyv, film, stb.)!
Passport Control 25. Mediawave Kulturdelegáció Belső-Dél-Kínában, Lijiang, 2012. október eleje - Élményekben, fotó- és videódokumentációban
gazdagon ért haza a MEDIAWAVE csapat a Tibet határvidékéről, a Belső-Dél-Kínai Lijiang városából és környékéről. Az utazáshoz az apropót az idei MEDIAWAVE Fesztiválon járt lijiangi kulturális csoport - muzsikusok, képzőművészek, filmesek - meghívása adta. A csapat tagjai Both Miklós muzsikus-énekes,
Kovács Norbert "Cimbi" táncos-énekes, Csillik Dilára, a Magyar-Ázsia Társaság elnöke, Jávorszky Béla újságíró és felesége, Kovács Éva, valamint a csapat
mozgását és zenei erdményeit rögzítő stáb Jörg Tibor hangmérnök és Hartyándi Jenő operatőr, Mediawave fesztiváligazgató voltak.
U7 – Kultúra, vállalkozás, közélet – találkozás pontok mintaprojekt indul a Mediawave szervezésében, Budapest, 2012.11.06 és 12.11.
– Sragner László Mediawave kuratóriumelnök ötlete volt, hogy egy közéleti klub keretében hozzuk össze egy –egy tematikus beszélgetésre az üzleti, a
kulturális és a politikai élet egyes szereplőit. A helyet hozzá Sragner László adta budapesti bemutatótermében Újpest rakpart 7., azaz U7. Házigazdák Sragner
László, Tóth Erzsébet, Deésy Gábor „Kacsa”, Hartyándi Jenő és Halász János, akik más és más szegmensét képviselik a társadalomnak.

WaveON Filmklub - Kapcsolódj rá az adásra! – a Műegyetem és a Mediawave közös filmklubja, Műszaki Egyetem, Budapest, 2012.11.21. - A KommON, Magyarország első kommunikációs szakkollégiuma a szervező. Első alkalommal Passport
Control és Mediawave Best Of filmek vetítésére került sor, majd beszélgetés a Mediawave Fesztivál igazgatójával, Hartyándi Jenővel valamint Durst György
zsűritaggal, kétszeres cannesi nagydíjas producerrel.
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2013. év
Deésy Gábor „Kacsa” - Élmények Ujguriából
Mintha csak tegnap történt volna, ahogy útnak indultunk a távoli Keletre, jó emberekkel, jó emberekhez teli kíváncsisággal, izgalommal. 11 óra repülés után
érkeztünk Pekingbe, 6 órányi időeltolódás fogadott minket, mely télen 7 óra, mivel Kínában nincs nyári/téli időszámítás, de ez kedvezően hatott az éjszakai
teherbírásunkra, a nappalira már kevésbé! Bár a Pekingben töltött időről is lenne mit mesélni, mégis a következő állomás eseményeiből ragadnék ki élményeket
az ott írt naplóm segítségével. Nyugat-Kína-Dzsungária-Új határ-Kelet Türkmenisztán! Van amelyik szó használatáért börtön jár Kínában. Ürümqibe érkezésünkkor azt hittük, hogy egy másik országba érkeztünk, az első ami eszembe jut, hogy míg a hotel előtt várakoztunk feltűnt
egy platós teherautó, platóján három dobos és egy zurnás. A muzsika hallatán Földi Lehel furulyás barátunk futásnak eredt
a kocsi felé, majd eltűnt a távolodó platós járgánnyal együtt. Vendéglátónk, ki mellesleg Magyarországon tanult és kiválóan
beszél magyarul már eltűntként kezelte barátunkat. Az utcán mindenhol nagy érdeklődés fogadott minket, főleg mikor az
utcán zenélő emberek közé beálltak a mi zenészeink is. Ilyenkor földindulásszerűen gyűltek körénk az emberek. Hatalmas
tömeg vett bennünket közre, persze ehhez kellett Grátzy komám is, aki ekkora már a helyi borbély által kopaszon, ujgur
viseletben, ujgur sapkában, dobbal a kezében hergelte a tömeget. Egy idő után a rendőrök terelték hátrább a tömeget,
hogy levegőt kapjunk. Kis idő elteltével sokan a tömegből kilépve nekiálltak táncolni, ami tovább fokozta a hangulatot.
Ahogy kezdett egyre kezelhetetlenné válni a helyzet, a rendfenntartók próbálták feloszlatni a tömeget. A zenészek leállításával ez nagy nehezen sikerült, de addigra én már odébb sodródtam a tömeggel, akik így cm-re az arcomtól mérhették fel
számukra furcsa lényemet.
Másnap útnak indultunk Turfánba, a Turfáni medence városába, ami híres arról, hogy az odavezető út a világóceán szintje
alatt fekszik (-154 méter), továbbá szőlő termesztéséről. Érdekessége, hogy nem bort és nem is pálinkát készítenek belőle,
hanem inkább mazsolát. Szárítják a sivatagban épített vályogból készített épületeikben, amelyet a száraz szél könnyedén jár át.
Emin rokonságánál tölthettünk pár napot, távol a várostól, hatalmas hegyek által szegélyezett úton, telis tele szőlőszárító épületek mellett haladtunk buszunkkal.
Elhaladunk a tűzhegy mellett is, mely arról kapta a nevét, hogy tojást lehet sütni a szikláin. Helyi zenészek társaságában töltöttük időnket. Természetesen
birkát öltek a tiszteletünkre, melyet aztán az ott tartózkodásunk alatt sikerült is elfogyasztani, majdnem! Ugyanis jött a telefon, hogy a turfáni fesztiválszervezők,
akik hivatalos meghívóink voltak, vidéki utunkat megszakíttatják velünk, hogy lássák és hallják programunkat. Egy sportcsarnok nagyságú helyen öten néztek
meg bennünket és az előadáson kívül le kellett fordítani nekik népdalaink szövegét.
Három rendőri ellenőrző ponton átjutva jutottunk be a fellépés helyszínére, ahol előkerültek újra a hangszerek, és mint ahogy azt már megszokhattuk hatalmas
tömeg vett bennünket körül. De ismét csak rövid ideig szórakoztathattuk magunkat és a helyieket, ugyanis a helyszínt biztosító rendőri alakulat szó szerint
mindenkit kizavart a szabadtéri, félkör alakú teátrumból, a zenélést pedig beszüntette. Miután a tér kiürült már csak a belépővel rendelkezőket engedték be,
de először a rendőrök, katonák masíroztak be és ültek le kis székeikre, a félkör belső területén, közvetlenül a színpad előtti két oldalon. Középen szemmel láthatóan a vezetők és családjaik foglaltak helyet, mindez egy kordonnal elválasztva. A kordon túlfelén rendőrök, majd a félkör lépcsőin a nép. A bemutatkozásra
8 percet kaptunk, mondtuk oké, persze. Átutazzuk a fél világot, hogy 8 percet mutathassunk kultúránkból, gondoltam viccelnek. Nem vicceltek! A 6. perc utáni
másodperben, miközben a zenekar még fújta, én pedig önfeledtem táncoltam, lekevertek bennünket! Fények, hang, erősítés le! Köpni, nyelni nem tudtunk!
Na de ez van!
Mindezek ellenére életem egyik legszínesebb, legváltozatosabb két hetét töltöttem a Mediawave csapatával! Örülök annak, hogy betekintést nyerhettem egy,
a magyar néphez közeli rokon nép életébe!

Deésy Gábor – gasztronómia, kulturdiplomácia
Fiatal néptáncosként már a korai fesztiválokon ott táncolt és mulatozott. 2006-tól, miután a győri Széchenyi tér vált a Mediawave Fesztivál központi terévé, a
gasztronómiai programok szervezője lett. Majd egyre nagyobb szerepet vállalt a fesztivál közép- és dél-kelet-ázsiai kapcsolatteremtésében. A fesztiválon is
komoly kultúrdiplomáciai tevékenységet folytat.

A legjobb kisjátékfilm díja
Dekel Nitzan (ISR): PÁLYA

A legjobb művészeti alkotás különdíja
Timofey Zhalnin (RUS): F5

2013. április 30 – május 04.
Monostori Erőd, Komárom
NyME Egyetem, Szombathely

A szervezésben résztvevő főbb munkatársak
Kuratóriumelnök: Sragner László • Szervező: Hartyándi Jenő, Kádár Sándor • Operatív csoport, program koordinátorok: Varga Júlia • Egyéb: Deésy Gábor, Nagy
Péter, Jörg Tibor, Falaky Zsolt, Schmidt Péter, Korcok Péter

Filmprogram
79 országból 1251 nevezés érkezett, ebből 89 nemzetközi verseny, 76
nemzeti verseny, továbbá 57 speciális és tematikus programok. Nevezési
kategóriák: általános, kisebbségi, porlepte dobozok, „A nagy háború”

A nemzetközi filmes verseny díjazottjai
A legjobb játékfilm
Veit Helmer (GER): BAIKONUR

A legjobb rendező különdíja
Tudor Giurgiu (ROM): CSIGÁK ÉS EMBEREK
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A legjobb animációs film díja
Sandra Desmarieres (FRA): BAO

A legjobb kísérleti film díja
Ashley Michael Briggs (GBR): NEM JÖN AZ IHLET

A legjobb dokumentumfilm díja
David Wondráček (CZE): SZERELEM A SÍRBAN

A legjobb zenei film díja
Desirée von Trotha (GER): WOODSTOCK TIMBUKTUBAN

A legjobb magyar film díja
Szabó Szonja (HUN): TURISZT

A tolerancia különdíja
Vácz Péter (HUN): NYUSZI ÉS ŐZ

Nemzetközi zsűri
Játék- és kisjátékfilm zsűri:
DURST György - producer (HUN) • Kafka JAWORSKA - fesztivál igazgató,
tofifest (POL) • Iliana KITANOVA - színésznő (BUL)
Animációs-, kísérleti és dokumentumfilm zsűri:
Radu IGAZSÁG - animációs filmrendező (ROM) • Boris Mitic - dokumentumfilm rendező (SRB) • Vera NEUBAUER - animációs filmrendező (UK)

Zeneifilm zsűri:
Iva BITTOVÁ - énekes, muzsikus, színész (CZ) • GRENCSÓ István muzsikus, fotós, filmes (HUN) • LAKATOS Mónika - énekes, táncos (HUN)
Magyar filmek zsűrije:
DURST György - producer (HUN) • HARTYÁNDI Jenő - fesztiváligazgató
(HUN) • SILLÓ Sándor - rendező, dramaturg (HUN)

A nemzetközi zenei program főbb pontjai:
Jazz -improvizatív zene: Iva Bittová & Hamid Drake Duo (CZE/USA), Leena
Conquest (USA), Tóth Viktor Tercett, Dangerous Muics (GBR/dél Afrika),
Dresch Quartet, Eastern Boundary Quartet (USA/HUN), Geröly Trió, Grencsó
Real Time Music Kollektíva, Gush (SWE), Gutbucket (USA), JÜ (HUN), New
Language (USA/GBR), Thea Soti & Nanaya (GER), Spinifex Quintet (HOL)
Ethno és népzene: Alabanda, Autentikus moldvai csángó népzenészek
(ROM), Csángálló, David Yengibarian (ARM/HUN), Ferenczi György & Rackajam, Romano Trajo, Romungro Gipsy Band, Ördöngős Zenetanoda
(SLK/HUN), Wang Xiao Band (CHI)
New Lines – Underground – Kortás zene: 12z, Iva Bittová (CZE), Bujdosó
János Trió, Kampec Dolores, Leben Guaia Guaia (GER), Manorexia (USA),
Néhre Daniela, Rutkai Bori & Specko Jedno, Wattican Punk Ballet (ARM),
Wakachuka
Buli - Mulatság: Csángálló analóg diszkó, DJ Pozor, Penguin Sound System
– tündérek a tű alatt, Silló nem Dj

RUTKAI Bori - énekes, képzőművész /1973Egyéni hangú énekesnő, dalszövegíró és zenekarvezető. Régebben rendszeres résztvevője volt a Mediawave nyári táboroknak.
VILLÁNYI László - költő, szerkesztő /1953Az irodalmi középgeneráció egyedi, vidéki életpályáját befotó képviselője. A
Műhely Folyóiraton keresztül pedig alakítója is.

PÁRHUZAMOS KULTÚRÁÉRT DÍJ 2013
BALOGH Attila - költő, író /1956Különutas cigány költő, lapszekesztő.

BATA Rita - koreográfus, táncos, rendező /1973Alulról jövő kortárs táncos, akit nem nagyon fogad be a pesti táncos világ.
Munkái szorosan kapcsolódnak az ázsiai kultúrához.
Leena CONCQUEST - énekes (USA)
Művészetét mélyen átitatja az amerikai jazz hagyománya. Saját, egyéni hanggal,
stílussal rendelkezik. Többször vezetett énkes műhelyeket a Mediawave-en.
LAKATOS Mónika - énekes, táncos
Saját közösségében tanult énekelni és táncolni, „anyanyelvként” sajátította el
a roma dallamvilágot. Tagja volt a Mediawave zenei film zsűrijének.
PETRÁS Mária - énekes, kerámikus (ROM) /1957Moldvai csángó magyar énekes és képzőművész, aki egy ideje már Magyarországon él és dolgozik.
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KRITIKÁK & BESZÁMOLÓK
A fesztivál alapadatai – zsűri, díjlista, kiadványok – után idézünk a megjelent kritikákból. Terjedelmi okokból ezek kivonatok, a teljes írások
megtalálhatók a weboldalunk 25 évet összefoglaló oldalán.
Vaskarika.hu
Kónya Nóra & Büki László:

Nem könnyű felfordítani a
napot Szombathelyen 2013.04.25. /részlet/
Egy napra költözött az idén is Komáromban állomásozó Mediawawe Szombathelyre. A városon beül az NyME-SEK Bölcsészettudományi Kar épületében próbálták a FELfordítani a NAPot… A rég elfelejtett termékenység és szerelem ünnep
újraélesztésére tettek kísérletet tegnap. A földszinten csere-bere piac hangolta a
látogatókat… A hallgatók képzőművészeti alkotásai díszítették a területet, melyek
között akadt olyan, amitől tényleg leesett az állunk. Természetesen közben mindvégig pörögtek a filmek, nőiségről, fiatalságról, erotikáról, kísérleti filmek, animációs
filmek, zenei filmek. Jót tett a tavaszi időjárás is a tegnapnak. Az első szoba a termékenység témakörét tárta a látogató elé - belül mindenhol anyagdarabok lógtak,
egy gigantikus szülőcsatornát szimbolizálva, alul pihe-puha tollal és párnákkal bélelve. Aki áthaladt rajta, a végén "újjászülethetett", lévén a "sátorvég" egy vaginát
szimbolizált. Nem kellett nagy bátorság ahhoz sem, hogy a piros zselatinos lében
"úszó" babát (magzatot) megfogjuk, az anyaméh biztonságát és életszerűségét
szemléltető üvegben. Közben szívdobogás, lüktető ritmusok és füstölők fokozták
még jobban a hangulatot… A Savaria Slam Poetry is termékenységi ritmusra váltott… A zenei (nap)felfordulásról a BBRT New Language négy muzsikusa gondoskodott este. Fellépésük igazi koncertkuriózum volt a javából, improvizatív
folyamatzene, amit free funk-ként nevesít a zenei stílusmeghatározó… (A végére)
nekünk a NapFELfordulás összességében kicsit napfogyatkozás jellegű lett. Az
ötlet szokás szerint remek volt, az igyekezet meglátszódott, de amíg nem landol
termékeny földben, szívben és testben a kultúra, addig jóformán kárba vész néhány
ember lelkes, a mainstream kultúrától eltérő igyekezete. Külsős, civil látogatót
szinte alig láttunk, és sajnos az egyetemistákról is lepergett a programfolyam, mint
impregnált túradzsekiről az esőcsepp. Sebaj, májusban jön Csuta, lehet majd gyakorolni Belga-mód "A pálinka befele, az igény meg lefele" igazságát.

Vaskarika.hu
Büki László: Éled
2013.05.01. /részlet/

az erőd

Április 30-án májusfaállítással kezdetét vette a 23. Mediawave, Magyarország legnagyobb sztármentes kisfesztiválja a komáromi Monostori Erődben. A fesztivál
szellemiségéhez méltóan a csángó néphagyományoknak állított emléket az egész
rendezvényt átszövő moldvai csángó lakodalmas kezdete, a lánykérés. Ferenczi
György és zenekara, a Rackajam most is "szerves része" volt ökoblues-ával a
Duna-partnak, az Ékes Teremben pedig J. G. Thirlwell kortárszenei projektjét, a
Manorexiát tekintettük meg. Épp jókor érkeztünk: már állt a májusfa a Monostori
Erőd Duna-parti bástyája előtt, körbetáncolták ifjak s idősek és az első "fesztiválfecskék". Tavaly a zárónapra esett ez az esemény, idén a nyitónap keretében tisztelegtek a legények a hölgyek, lányok előtt. Ez az idei téma, a nőiség miatt
különösen fontossá válik, és magyarázatot ad a fesztivál egyik gondolatébresztő

2013.05.02. /részlet/
Ülünk a kocsma előtti padnál, épp rozéfröccsel erősítek, amikor Wu Jiang egy fadarabbal körözni kezd a tenyerére fektetett tibeti tálka peremén. Időbe telik, mire
fa a fémet rezgésbe hozza, de aztán egyre erőteljesebbé és áthatóbbá válik a surrogó hang. Mikor eléri a megfelelő "jelszintet", Wu Jiang torokénekkel becsatlakozik.
Ajakformálással, arcüregből, gyomorból, vibrálóan, ahogy kell. Vele szemben a
kínai dobos, Ta Sun időközben magához tért… Mire a pultot támasztó Ferenczi
Gyuri is felkapja a fejét, egy darabig fülel, majd nekiáll turkálni az övén sorakozó
harmonikák között, hogy aztán a megfelelőre rátalálva szofisztikusan beszálljon.
S rögvest érzékeny, hipnotikus, zenekultúrákat átívelő örömzenélés bontakozik ki
a kocsmaasztal körül. Mindez szerda este az erőd udvarán fesztiválléptékben lényegében szemvillantásnyit, alig negyedórát tartott, de eközben a három muzsikust
körbeülő tucatnyi ember számára alaposan kizökkent a tér és az idő. Mire magunkhoz tértünk, már vonulhattunk is át az Ékes-terembe, ahol a népek Iva Bittová aktuális vizitjére gyűltek. A szlovák roma származású, jelenleg Amerikában élő
énekes-hegedűs-jelenség az elmúlt másfél évtizedben rendszeresen visszatérő
vendég a fesztiválon, legutóbb három éve Őriszentpéteren delejezett bennünket.
Ezúttal időbe telt, mire a degeszre tömött terem hátsó traktusa is megértette, hogy
ha az ő végtelenül intim, finom mozdulatokkal megrajzolt zenéjét élvezni szeretné,
jobban teszi, ha csendben marad. Onnantól viszont működött a varázslat, a működös vörös fátylas szonikus lebegés. Az Ivától megszokott tűzzel, humorral és érzékenységgel. Tűzzel és humorral a Wattican Punk Ballet fellépései sem voltak
híján… amelyből csak úgy áradt a szabadság és a kreativitás….

Magyar Hírlap
Szűcs Ádám: A legnagyobb
2013.05.03. /részlet/

kisfesztiválon jártam

A Mediawave fogalom. Nekem egyből beugrik Wim Mertens főcímzenéje, egy egy
olyan zsongás, amit Győr évente egyszer, a fesztivál ideje alatt látott. Távol-keleti
rendezők, afrikai zenészek, amerikai filmesek lepték el a várost, filmeket vetítettek
több kisebb moziban, a város szigorú barokk szépségű terét valami mediterrán lazaság lepte el. Filmek, koncertek, kulturális programok követték egymást egy héten
keresztül, mi pedig különös vagy épp hátborzongató filmek hatása alatt magunk
elé bámulva sétáltunk ki a moziból, hogy egy hideg sörrel rázzuk a helyünkre magunkat. Ma már a Mediawave központja nem Győr. Elköltözött, ami elég nagy csapás és szégyen is a városnak. Jelenleg a komáromi Monostori Erődben kap helyet,
én pedig szerdán megnéztem, olyan-e a Mediawave itt, mint volt tizenöt évvel ezelőtt ott. A legnagyobb kisfesztivál - így hivatkozik magára a Mediawave, és ez a
leírás passzol a fejemben élő képhez. Mert hiába van annyi műsor, amivel akár
egész évig ellennénk, ha padokat kell pakolni, az alapító Hartyándi Jenő maga is
beáll. Aztán átad néhány kulturális díjat, halk szóval beszélget az emberekkel, ott
van, élvezi a maga által szervezett nyüzsgést… További pozitívum, hogy továbbra
sem változott fejőstehénné a Mediawave, olyannyira nem, hogy alig tudtunk valamit
enni. Egy lakókocsiból rétest és lángost árultak, egy másik sarokban Szőke András
keverte a pörköltet… kisfröccsöt már 170-ért kapsz. Nem érzed, hogy párosával
rángatják ki a bankjegyeket a kezedből, ami önmagában is ad egy ritka alaphangulatot az egésznek…

Vaskarika.hu
Büki László:

A hagyomány és modernség kettőssége
2013.05.03. /részlet/

elnevezésének, a Tavaszi zsongásnak. Aktív volt a részvétel a nyitónapon, így a
csángó néphagyományokat felidéző lakodalmas kezdetét, a lánykérőt is sokan követték és fotózták…

Jávorszky Béla Szilárd:

Zenekultúrákat átívelő örömzenélések
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Kitáblázott, buckás földút vezet a Dunai bástyáig, félúton terpeszkedő harci járművel: irányban vagyunk. A Monostori Erőd immáron másodszor ad otthont a fesztiválnak, s mind a szervezők, mind a látogatók érzik: a fesztivál szellemiségéhez
leginkább passzoló ez az "egymásra találás". A belső udvar, az erőd kialakításából
adódó kis beugrók, amik remek helyszínt biztosítanak a workshopoknak, vagy épp
az aktuális zenei illetve filmes élmények utáni elcsendesedésnek, semmihez sem
hasonlíthatóvá teszik a helyszínt. "Nem ígérünk felhőtlen szórakozást nyújtó, könynyed kikapcsolódást jelentő programokat, amelyeket egy könnyű délutáni vagy esti
séta és borozgatás közben le lehet tudni. Sokkal inkább többségében olyanokat,
amelyek minimum elgondolkoztatnak, de esetleg sokáig, netán maradandóan emlékezetünkbe vésődnek." - idézzük felütésként Hartyándi Jenő fesztiváligazgató
szavait. S valóban: nincs közismert sztár, felejtős a mainstream zenei vonal, helyettük a természetesség fényében csillogó produkciókat kapunk, amik javarészt
ismeretlenek voltak eddig előttünk, ám a felfedezés öröme színes-fényes élménykővé emeli őket… Az Ékes teremben a szerintünk John Zorn-i hagyományokat brutálisan jól interpretáló, holland Spinifex játszott, magába olvasztva a nem nyugati
világzenét, a nyugati kortárs zenét és az anarchista európai szabad improvizációs
műfajokat…

Prae.hu
Sárközi Éva: Eposz
2013.05.04. /részlet/

és epigramma

…A kapun kilépve bágyadt napfény fogad és a távolból rákezdi egy kakukk. Számolni kezdem, vajon meddig él egy fesztivál? Tizennyolcszor mondja "kakukk",
majd kis gondolkodás után hozzátesz még ötöt. Huszonhárom. Nem rossz, legalább még egyszer annyi ideig, mint ahány éves most. És a kakukkolás folytatódik,
a madár hangja egyre közelebbről hallatszik… Lijiang és környékéről képzőművészek és zenészek érkeztek, még szakács is tartott velük. A nási nép tagjai valamennyien, akik Tibet és Kína határán, a Himalája legkeletibb hegycsúcsain és
völgyeiben élnek. Nem kínaiak és nem is tibetiek, saját írásuk van, egyedi jelkészlettel… Szerencsés választás, hogy a korábban csak a majálisok helyszínéül szolgáló Monostori Erőd lett a programok központja már második éve. Mint egy jó erős
fekete, sűrűsödik össze minden, film, zene és színház. Nem marad ki az ember
semmiből, s mindenről időben értesül… A Mediawave ambicionálja a legújabb zenei
trendek bemutatását, emlékeztetőül, itt lépett fel először nálunk Balanescu és Iva
Bittová is… Végül két nagy zenei élményem is volt május elsején este. Iva Bittová
megbízhatóan zseniális hegedűjátéka és éneke, különleges torok-, garat-, mellkas- és egyéb hangjai – az egész nő maga egy hangszer. Azok persze, akik nem
hagytak ki éveket, a másikra is felkészülhettek, az örmény Wattican Punk Balletre,
mert ők is voltak már itt… Nagyon szórakoztató és vicces volt, fiú-lány duó, testvérek, a lánynak frenetikus hangja van és magával ragadó színpadi egyéniség
mindkettő…

Jávorszky Béla Szilárd: Jöttek,
2013.05.04. /részlet/

zúztak, letaglóztak

"Készülj fel, hogy hangosak lesznek. De kurva jók" - figyelmeztet előre Jörg Tibi a
keverőpult mögül, és ő ritkán viccel. Ezúttal sem túlzott, csütörtök este a holland
Spinifex brutálisan elsöprő koncertet adott az Ékes-teremben. Mondhatni, jöttek,
zúztak, letaglóztak.
A szabad jazz és a rock/metal között száguldozó, a holland jazz színtér új hullámához sorolható amszterdami kvintett elementáris komáromi vizitjét nehéz szavakba szorítani. Szilajak voltak és harapósak, hol pattanásig feszítettek, hol
kaotikusan elszálltak… No és persze ott volt a Geröly Trio, amelynek csütörtök délutáni fellépéséhez egészen döbbenetes díszletet adtak az égiek: a dézsából ömlő
esőben az udvari sátor alá behúzodó közönségnek játszhattak úgy, hogy közben
hol volt áram, hol nem. De hát, mint Geröly Tamás a legvégén ironikusan megjegyezte: a vérbeli zenész akkor muzsikál, amikor jól esik.

Hír24

Merengünk az ország legnagyobb
romkocsmájában
2013.05.04. /részlet/
A Mediawave Fesztivál megtalálta eddigi legjobb helyszínét.
Ferenczi Gyuriék kínai zenészekkel jammelnek valami amerikai bluest a bejáratnál,
az udvaron a vizsolyi biblia első lapját nyomtathatjuk ki, ha éppen nem fröccs után
kajtat a nyomtatógép fura ura, kicsit arrébb kovácsolhatunk némi szuvenírt, esetleg
babzsákokon olvasgathatunk, beszélgethetünk. Az egyik sarokban Szőke András
főz hatalmas adag gulyást. Semmi poénkodás, szigorú arccal koncentrál művére…
A nagy asztaloknál aztán igen könnyen összefuthatunk mongol zenészekkel vagy
– mondjuk – iráni filmesekkel, akik esetleg később valamilyen műhelyben vagy
koncerten tűnnek fel előadóként. Rosszabb, ha magyar filmesekkel találkozunk
össze, mert akkor igen könnyen a panaszkodás, az elkeseredettség lehet úrrá a
diskurzuson. „Filmek nem készülnek”, „Andy óta meghalt a magyar film” – ilyesmiket hallani tőlük. Az egyik, nem túl fiatal producer azt is elárulta, hogy ő szedi sátorfáját, és kivándorol oda, ahol van még esélye a filmkészítésre. Azért a hangulat
inkább laza, fesztiválos, semmint borongós… Az este pedig egy hajnalig tartó nagy
táncos „világbulival” ért véget, ahol az idősebb, moldvai csángó népviseletbe öltözött hölgyek ugyanúgy ropták a bajszos DJ etno-techno alapjaira, mint a fiatal hol-

land filmesek vagy a korábban még a Rackajammal együtt zenélő kínaiak és
(khmm) a magyar újságírók… Amikor összefutunk a főszervezővel, kifejti, hogy a
Monostori erőd nemrég felújított bástyája a valaha volt legjobb helyszíne a bulinak.
Igaza van, itt egymáshoz nagyon közel találjuk meg a legkülönbözőbb programokat,
az egyedülálló hangulatú erőd termei, udvara minden igényt kielégítenek… Szolid
belépő és étel-ital árak, látszik, a szervezők nem a bevételmaximalizálást tartják a
legfontosabbnak. Mondják, a Szigetnek a híres „sziget-érzés” a legnagyobb erőssége. A Mediawave-hangulat szerintünk ennél is meghatározóbb. Mint a mozdony
füstje a vasutasoknál: ha egyszer valakit megcsapott, nem tud szabadulni. Minket
23 éve megcsapott ez a hangulat. Nem tudunk szabadulni.

Népszabadság
Hajba Ferenc: Párhuzamos
2013.05.04. /részlet/

nők az erődben

Keresem a nőt a komáromi Dunaparton, a monostori erőd vastag bástyafalai között,
ha már az éves rendes kulturális wellnessüket fesztivál helyett az idén Nemzetközi
Film és Zenei Együttlétre keresztelő Mediawave éppen a nőiséget választotta elronthatatlan témájának. Nő pedig éppenséggel van itt, többségében, bár egyáltalán
nem kizárólag fiatal, és írhatnám, hogy alternatív – ám ezt az utóbbi jelzőt már korábban átfogalmazták „párhuzamosra” a fényírók, táncosok, énekesek, muzsikusok… Szóval felbukkan a nő szénfekete hosszú hajjal és vörös ruhában, a nyúlánk
(etnikai kisebbség Kínában) énekesnő alakjában… Aztán a filmes zsűriben is ott
van a nő, talán legszínesebben a Mediawave ikonikus előadójának fogadott cseh
muzsikus és énekes, Iva Bittová képviseli a saját nemét… Felkészül az erődben
az ifjú, ámde már profi énekesnőknek workshopot is vezető kötött sapkás amerikai
Leena Conquest, akit minden bizonnyal sztárvendégként hosszan konferálnának
fel a muzikális kereskedelmi tévéadók, merthogy ő valóban az. A Mediawaven
azonban nem csillagoznak, csak örülnek neki. Az utánozhatatlanul pödrött szakállú
fesztivál- vagy együttlét-igazgató, Hartyándi Jenő a cigánysátornak nevezett főhadiszálláson – a lakókocsik közé kifeszített madzagon lengedező színes leplek, törülközők, fehér vetítővásznak között – magyarázza, hogy ők nem tömeget akarnak,
együttlétet inkább, nemcsak közvetíteni szeretnék a kultúrát, hanem cserélni az
értékeket, és közösen, itt helyben összehozni, megalkotni azokat. Ahogy a kultúrák
ősállapotában a szőttest meg a pásztorbotot cserélték az egymással szomszédos
népek, s vele az ízlésüket, szépérzéküket, szokásaikat is átvették. Harsány piaci
állapotok ezek, csereberével. A színpadok és a nézőterek tudatosan kis- és középméretűek… Ha a Mediawave-vel kapcsolatban lehetne bármit is kategorikusan
kijelenteni, azt mondhatnánk, a komáromi erődben, az innen tíz méterre hajók nélkül hömpölygő Duna partján, véglegesen remek helyszínt találtak… A napsütésről
vakondoknak bevonulók a vetítőteremben különös, megkapó világban helyezik el
saját kelet-közép-európai, kínai, spanyol, szingapúri, francia, török, orosz, perzsa,
vagy éppen angol sorsukat… A néző vándorol a vetítőbe, belecsöppen, ott ragad,
esetleg megunja és továbbáll… A mostani együttlét talán legfontosabb filmes híre,
hogy Tóth Erzsébet gondozásában megszületik a kisebbségi alkotások archívuma,
webtévéje. A Mediawave egyébként legalább 20 ezer filmet őriz garázsban, padláson, méltó tárolásához, feldolgozásához segítséget várnak…

Jávorszky Béla Szilárd: A
2013.05.05. /részlet/

lijiangi kapcsolat

Az idei Mediawave egyik erős vonulata a lijiangi kapcsolat. Belső-Dél-Kínából, a
Himalája tövéből, kétezernégyszáz méter magasból újfent népes küldöttség jutott
el Komáromba, élén az immár huszonharmadik alkalommal nekilendülő fényíró
fesztivál egyik szimbólumát megfestő Wu Jianggal. Javarészt kínainak vallják magukat, de olyan vidékről jönnek, ahol tucatnyi nemzetiség él együtt, és közülük nem
ők a legnagyobbak. Ahol thai, burmai és vietnami arctípusok váltakoznak mongollal,
ujgurral és tibetivel. S ahol a hegyvidéki, önálló ezeréves történelemmel és képírással rendelkező násik adják a többséget. Az idei Mediawave-re bevonulók között
mégis csak egyetlen igazi nási akadt. A fafaragó Mu Xinrong kedves, mosolygós
fiú, aki a szerszámait mindig a hátán cipeli és a sajátján kívül semmilyen más nyelvet nem beszél. Viszont alig pár óra leforgása alatt képes bármilyen formát, alakot
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kibontani a legkeményebb faanyagból is. A monostori erődben egy sokmázsás,
embermagasságú körtefa-rönknek esett neki, előbb méregette, nézegette, aztán
különböző méretű motorosfűrészekkel távolította el a feleslegesnek ítélt részeket,
majd jöhetett a vésős-kalapácsos finomhangolás, a végére a csiszolópapír. Zárásként pedig a totemoszlopszerű faalakot tűzvörösre festette…

Kémeri Attila: Szőke András, csángók, kínaiak, a
legvalóbb világ lovasai, no és a díjeső
2013.05.06. /részlet/
Ez a nemfesztivál huszonhárom éve töretlen sikerrel és elszántsággal mutatja meg nekünk, miképp lehet, túllépni a népiesség/urbánusság, az avantgarde/autentikus és más
maszlag-skatulyákon. Ahol… a környék legkülönlegesebb jazzkoncertjeit tálalják, s még
sincsenek magas-sarkús, kaviáros fogadások, ahol egymás mellett főz Szőke Bandi meg
a Belső-kínai szakács, ott lakik az érték és idea, meg a legegészségesebb önirónia, és
ott bizony a legvalóbb világ legvalódibb lovasai találkoznak. És hogy ne csak én beszéljek: a fesztiválon például képviseltette magát az Euronews hírcsatorna… (és a képviselője mondta) ezt a bátor és igényes, vállalhatóan világszínvonalú látni és nézni valót, az
egész eseménysort bármelyik kontinentális kultúrváros bevállalhatná. Szerelmetes élménye volt például két szombat esti jazzcsemege, a svéd Gush trió és a Gutbucket New
York Underground Amerikából, a moldvai csángó népzenészek, kínai művészek… A
spontán zenés és táncos megmozdulásokat, dzsemmeléseket és a mindenféle furaművészeti akciókat pedig lehetetlen lenne felsorolni…

Vaskarika.hu
Büki László: Véget
2013.05.06. /részlet/

ért a kultúrwelness

Megmártóztunk benne, kicsit beleborsóztunk, s mire megszáradtunk volna, arra
vége lett. Kultúrwellness és együttlét - előbbi jazzjacuzzi és etnoszauna, fényíró
aromaterápiával, utóbbi közösségépítő helyszínkereséssel. Önfeledtség, nőiség,
esti borzsongás... A Mediawave utolsó két napja is szívenkarcolt… Aki először,
esetleg másodszor van ezen a fesztiválon - bocsánat, együttléten -, az bizonyára
a felismeréstől turbózott lelkesedéssel kiabálja, írja "világgá", hogy "én min jártam,
és milyen más ez, mint egy csalamádéfesztivál". Nekünk az ötödik MEDIAWAVEünk volt az idei, s bizony, ami ötödszörre is jó, ötödszörre is értékálló és kulturálisan
látásmódformáló, arról nem mondhatunk mást, mint hogy "csekk in" 2014 májusa,
az erődbejáratnál… Ecseteljük, hogy a Duna vízében "fellépő" Batarita táncából
áramló élet a teljes ürességből teremti a teljes mindenséget? Tálaljuk kulturális kuriózumként, hogy belekóstolhattunk a kínai, etnikus alapokon nyugvó mai zenébe,
s hallhattuk, milyen szájjal pengetni keleti hangszert úgy, hogy a pengetést ugyanazon előadótól követi a torokének is? Vidámkodjunk azon, hogy a csángó leánykérést követően végre sor került a lagzira, s a színpadot megtöltötte a népviseletbe
öltözött táncosok hada, s egy féktelen - olykor túlontúl is! - tivornyába csapott át
az ifjú pár első "hivatalos bulija"? …Írjunk még ebbe a cikkbe kérdőmondatokat?
Nem, nem fogunk. Kijelentőt viszont igen. Jövőre is ott leszünk….

MEDIAWAVE ANZIX
Elindult az EtnikARChív, az Etnikai Kisebbségek Film- és
Fotóarchívuma, 2013.05.01. - a Mediawave kezelésével, az EMMI támogatásával az interneten: http://etnikarchiv.hu/
Passport Control 26. Nemzetközi Film, Fotó és Zenei Műhely,
Monostori erőd, Komárom (Mediawave keretében), 2013.05.01-04.
„Újrahasznosított hagyományok” TÁMOP projekt
első megvalósítási szakasza, 2013. május és június között, a győri Waldorf
Gimnáziumban, a Győri Tánc- és Képzőművészeti Szakközépiskolában, a
Révai Gimnáziumban és a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban indult el az
oktatás. Lendületet adott a projekt középidőszakában Győrre törő nagy árvíz,
amely a győri tanulók fantáziáját is megmozgatta. Sikerült ehhez az 1945-ös
nagy árvízről archív fotográfiákat és filmhíradókat összegyűjtenünk a tanulók
segítségével az internetről. Pannonhalmán az erre az időszakra szervezett
öregdiák találkozó adott élő megvalsóítási lehetőséget, amit a tanulók maximálisan ki is használtak. Az elkészült munkák megtekinthetők a Mediawave
Filmnarchívumában.
Pannonhalmi Woodstock – bencés öregdiákok találkozója,
2015.05.27. - Szombaton éjfél tájban, a Makám együttes koncertjével zárult
találkozó keretében 16 jelenlegi és korábbi iskolai zenekar lépett fel. Az igaz
meglepetést és fesztiválhangulatot az előttük játszó, az 1968-as diákmozgalmakkal egyidőben indult, 1973-ban végzett, A és B osztályokból verbuválódott
Wecker együttes okozta… Az egész est rögzítését a Mediawave "Újrahasz-
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24 óra
Szűr Annamária: Kulturális
2013.05.07. /részlet/

kalandok az erődben

Randevút adott egymásnak régi és új, ismerős és idegen a Monostori-erődben, ahol a
múlt héten rendezték meg a 23. Mediawave Együttlétet. A tömeg(es) helyett itt az
egyedi(ség) volt a középpontban. No, meg a nők. A nőiséget állították a középpontba az
idei Mediawave-en, de az egész rendezvényre is jellemző volt valami olyasféle lágyság,
be-, és elfogadás, amely inkább a hölgyek sajátja. A hivatalosan is sztármentes rendezvény sztárallűr-mentesnek is nevezhető. Még a legnagyobb fellépők sem játszották a
megközelíthetetlent, a szervezők végig elérhető, már-már kézzel fogható közelségben
voltak, a különböző anyanyelvűek egy-egy fröccs, szörp vagy kézműves sör mellett vitatták meg az élet kisebb-nagyobb dolgait. A közös nyelv a kultúra volt. Mondhatni, a
Monostori-erőd volt az ország legnagyobb szellemi műhelye. Moldvai zeneszóra segítettek angolul SMS-t írni egymásnak az emberek, a zárónap csángó lakodalmasa igazi
világzenei, táncos dzsemborivá „vadult” percek alatt, a vetítőterem babzsák foteljein megpihenhetett az ember, miközben egyik előadásból a másikba csöppent. Szinte lehetetlen
volt nem belebotlani valami érdekesbe… a táncra csábító Romungro Gipsy Band muzsikája, vagy a mindenkit a Duna-partra szögező Bata Rita-performansz. A kulturális forgatag egy perc alatt beszippantotta az embert.
Nem tömegfesztivál, hanem békés együttlét.
Hartyándi Jenő fesztiváligazgatót az erőd udvarán csíptük el néhány szó erejéig a zárónapon. Elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogyan értékeli a 23. Mediawave-et, ami
nem fesztivál, hanem együttlét néven „futott” az idén. Mint mondta, összességében jól
működött a rendezvény, a szervezői gárda jól dolgozott, a programok nézettsége is megfelelő volt. A címszavaknál bővebben is szólt a Wave üzenetéről. – Nem akarunk tömegfesztivál lenni. Ez nem egy elzárkózó rendezvény. Hamid Drake amerikai jazzdobos
például pirkadatig zenélt az egyik teremben, épp itt sétál most el mellettünk Leena Conquest, szintén amerikai énekesnő. A különböző társaságok békében elvannak, kapcsolatok születnek, mindenki megtalálja a helyét és kiveszi a jót ebből az együttlétből –
részletezte. Leena Conquest szombat este Lakatos Mónika és zenésztársai muzsikájára
ropta. Mint mondta, a cigányzenét akkor fedezte fel, amikor először jött hazánkba, s úgy
tartja, a romák úgy játsszák zenéjüket, ahogy a jazzmuzsikusok a sajátjukat, nem megtanulva, inkább belenőve a technikába, a muzsikába. Leena szerint a gazdag kulturális
pezsgés varázslatos volt az erődben…

Kisalföld - Álláspont
Fábián György: Mediawave
2013.05.07. /részlet/
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Győrben már csak emlék. A világban azonban beszélnek róla. Nem fesztivál,
együttlét… Akik részt vettek rajta, örülhetnek, akik kimaradtak belőle, sajnálhatják.
(Leginkább azok a városok, Győr, Szombathely és a többi, amelyek nem voltak
képesek megtartani egy nemzetközi mércével igazán mérhető eseményt.) A Mediawave hol jobb, hol rosszabb helyzetben van, volt, lesz. Attól függően, a hatalmon
lévők mennyire képesek elhinni, csakis alternatív kultúra létezik, mert természetétől
fogva csak ez a jelző lehet igaz a művészetre, az emberi kapcsolatokra, a gondolkodásra és az alkotásra. "A jó támogatás elfogadó, nyitott. Ha ez nincs így, az nem
támogatás, hanem cirkuszbérlés csupán."…

nosított hagyományok" elnevezésű oktatási TÁMOP pályázat segedelmével
az iskola diákjai végezték. 2013-ban e pályázat segítségével 25 bencés diák
részesült gyakorlati film és fotóoktatásban.
Passport Control 27. Néprajzi Gyűjtő Tábor: film – fotó – gyűjtés, Fülek, Gömör, Felvidék, 2013.06.01-05.
Passport Control 28. Dokumentumfilm Műhely, Kiscsőszi Pajtafesztivál keretében, 2013.07.11-14.
Hagyományőrző lovastúra, 2013.06.15. - Kovács Norbert
'Cimbi' kezdeményezésére jött létre a Somló hegy és a Pápa-környéke falvait
lovas tura formájában körbejáró esemény, amelynek tagjai többségében egykori és mai néptáncosok voltak. Mesterek, akik az utánpótlás nevelésével foglalkoznak az ország különböző részein. A lovastúra fő célja egyfajta
figyelemfelkeltés volt, hogy megpróbálják felkrázni a hagyományaikat nagyrészt elvesztett, de a közösségi lét bizonyos formáit még őrző kis falvak lakosságát. A figyelemfelkeltés formája az volt, hogy napi 5-6 óra forróságban
való lovaglás után, este néptáncműsort adtak a helyi kultúrban, elmondták
jövetelük célját, majd beszélgettek az emberekkel. A lovastúra nagyon izgalmas hatásokat váltott ki a kis lovascsapatban, a kezdeti ideák és a nagy szembesülések ideje volt ez. És persze a megérintett környezet számára is.
Hartyándi Jenő „Fordulj kispej lovam – 8 lovas útnak indul” dokumentumfilmet
készített e nagyon izgalmas üzenetű kezdeményezésről (archívumban megtalálható).
Passport Control 29. Nyári Művészeti Tábor (Ördögkatlan keretében): film – fotó – zene – építészet, Kisharsány, Kovács udvarház,
2013.07.27-08.03. Készült filmek: : Tóth-Simon Márió – Lassú kép, Székely

Ágota – A látogató, Juhász Jozefina – Fészeklakó, Derdák Tamás Zoltán
„Létra”- Három pici köménymag, Dömötör Bence – Imre a felvevőgéppel, Samodai Zsófia – Kontakt, Hartyándi Mátyás – Mester és tanítvány, Radu Igaság
– PC szignál, Koblinger Ádám – Szubjektív Kisharsány 2, Bogdán Zoltán –
Találgatások, Lazin Damján & Telegdi Félix – Vihar előtt.

Ördögkatlan Fesztivál, benne Mediawave Üst, Kovács udvarház,
Kisharsány, 2013.07.30-08.03. – Beatbox műhely, Tappancs Műhely, Fláre Beás
Banda, Csángálló, Peter Problem, Carmen Sita & The Ramadogs (ITA), A.M.A. –
Grencsó Neobeat, Cactus Truck (USA/HOL), Geröly trió, Both Miklós Folkside, Lakatos Mónika & Romengo, Gencsó Kollektíva Kankalin, Rutkai Bori & Specko
Jedno, Akusztikus Zenei Műhely záró, Olasz&Magyar Zenei Műhely záró, Psycho
Mutants, Szabad Zenei záró, Romugro Gipsy Banda, Roma&Magyar Progresszív
zenei Műhely záró, Tábor filmek, fotók és építészprojektek vetítése, bemutatása.
Egy kis sajtó: Bárdos Zoltán: „Ahol Mindenkinek jobb egy kicsit” - Számomra évek
óta a kisharsányi Kovács udvarház az Ördögkatlan legfontosabb helyszíne… A
kisharsányi rendezvények jelentős részét a Mediawave csapata szervezi… Ennek
megfelelően fontos a régi formák új tartalommal való megtöltése, és a közönség
közösséggé való kovácsolása. A Kovács udvarház belső udvarán éjjel-nappal nagy
a nyüzsgés. A jókora épületegyüttest fokozatosan újítgatták fel, és tették a fesztivál
számára használhatóvá. Zenei és kézműves műhelyek, kiállítások… És mindenekfölött: emlékezetes koncertek! Idén az első kivételével előbb-utóbb minden este
ebben a pajtában kötöttem ki – és a sok jó zene mellett minden este részem volt
a csodában! …sikerült elkapnom a pajtában a Roma & Magyar Progresszív Zenei
Műhely zárókoncertjét. Ezt a műhelyt Both Miklós vezette, immáron harmadik éve.
Tavalyelőtt és tavaly is órákat ücsörögtem a próbáikon. Fantasztikus élmény volt,
ahogyan Miki dolgozott a sok (többnyire fiatal) zenésszel. Ifjú kora ellenére határozott, remek pedagógus! Most már javában folyt a koncert, amikor megérkeztünk.
A hangulat nehezen önthető szavakba! Kb. másfél tucat zenész ült körben a pajta
közepén (vagyis most nem a színpadon, ahol valószínűleg el sem fértek volna). A
kör közepén Both Miki a gitárjával forgolódva vezényelte a társaságot. A közönség
nemcsak megtöltötte a pajta minden zugát, hanem jócskán ki is csordult az udvarra.
Mindenki eksztázisban! ...Ott ropták velünk a helyi cigány kisgyerekek és felnőttek
is – belegondoltam, hogy számukra mekkora élmény lehet ez a közös mulatság!
Ezt el is mondtam Mikinek, amikor a végén odamentem hozzá, hogy megszorongassam a kezét. Mondta, hogy igen, az egésznek ez a lényege, az értelme. Lehet,
hogy művészileg magasabb színvonalú produkciókban volt már részem az Ördögkatlan Fesztiválokon, de ennél fontosabb dolog még biztosan nem történt itt az 5
év alatt (legalábbis jelenlétemben)…
Elhunyt dr. Barsi Ernő (1920-2013), 2013.08.20. - 93 éves korában, elhunyt Dr. Barsi Ernő. Néprajzkutató és tanár volt és végtelenül tiszta, alázatos ember, aki egész életét népe hagyományainak gyűjtésével és
rendszerezésével, tanításával töltötte… hosszú élete során néhányszor keresztezte egymást életpályánk – Gyimes, Győrság - és személyesen győződhettem
meg emberségéről, munkamódszereiről. /Hartyándi Jenő/

művészetközvetítéssel és/vagy közösségépítéssel. Én nem sorolom ide sem az
úgynevezett ifjúsági fesztiválokat, amik a fiatalok primer szórakozásigényét vannak
hivatva kielégíteni, sem a városi választási fesztiválokat, amelyeket a helyi önkormányzatok alapvetően „cirkuszt a népnek” célzattal hoznak létre, még ha tartalmaznak is kulturális elemeket. Ahogy szintén másról szólnak a szakmai fesztiválok
is (gasztronómiaiak, nyári színháziak, és a többi) és megint másról, nagyon másról
a tisztán üzleti céllal létrehozott fesztiválok, amik a tuti befutó zenekarokra utazva
saját brendjeiket sulykolják a nézőkbe. A kultúraépítés elemei persze minden rendezvénytípusnál megtalálhatók, de kérdés ennek az aránya és a háttérszándék.
Ami ezek leválasztása után marad, az néhány nagyon profilozott fesztiváltípus…
Régóta érzem, hogy valami itt nincsen rendben, de körülbelül három éve tudatosan
próbálok tenni is ellene. A mi esetünkben az első tizenöt év inkább a kevésbé populáris és ismert művészeti irányzatok megmutatásáról és elismertetéséről szólt,
az utóbbi években ehhez társult az a határozott törekvés, hogy az embereket közelebb hozzuk egymáshoz.
Kovács udvarház szellemisége – a Mediawave öt éve az
Ördögkatlan Fesztivál keretében, 2013.09.09. - Az első év után kérte fel Bérczes
László, az Ördögkatlan Fesztivál szervezője (Kiss Mókikával párban) a MEDIAWAVE csapatát, hogy a kisharsányi helyszínt tegyék karakteresebbé. Építsenek
fel ott egy sajátos hangulatot árasztó közeget. Öt megvalósult év után bizton elmondhatjuk, hogy ez sikerült. Nagyot lendített munkánkon az a lehetőség, hogy
három éve birtokba vehettük a Kovács udvarházat, ezt az omladozó mivoltában is
tiszteletet parancsoló objektumot, amely mintegy a régmúlt paraszti kultúra máló
mementójának is felfogható. Mi ennek megfelelő tisztelettel áltunk hozzá és lépésről-lépésre kerestük és a remélhetőleg a jövőben is kereshetjük a hely új hasznosításásának lehetőségeit. Az alakítgatott, keresett új szellemiség semmiképpen
sem akar/akart ellene menni az ősök szellemének, amely a mai napig körüllengi a
nem mindennapi udvart…

„Újrahasznosított hagyományok” TÁMOP projekt második megvalósítási szakasza, 2013. szeptember-december
40 éves a Győri „Ifiház” – a 70-90-es győri kulturális bölcsője
– sok kötődéssel a Mediawave eredetéhez, 2013.09.25. - A jelenleg lebontásra,
eladásra (?) ítélt, ma Petőfi Sándor Művelődési Háznak hívott intézmény, …a 7090-es években Győr kultikus helye volt. Bölcső volt, amelyben rengeteg fiatal először találkozott hagyományos és friss, valamint progresszív kulturális és közösségi
értékekkel, érintődött meg és alakulgatott világlátása az adott kor adta lehetőségek
között… Az Ifiházban rengeteg alkotó és közösségi csoport működött, valamint zeneközvetítő egyéniség bukkant fel Rütyitől Opra Viliig és végzett tartós "önkéntes
agytágító", mai szóval civil tevékenységet… Büszke vagyok rá, hogy önkéntes és
független szervezői munkásságom az Ifiházban/ból indult el 1976-ban. Később
társaimmal több győri helyszínt kipróbáltunk, használtunk, virágoztattunk és építettünk fel, független kulturális közösségi hely kialakításának céljával, volt amit a
romokból vagy a nulla szintről (romos zsinagóga, Rómer ház, filmarchívum). Mindezt az elkövetkező több mint 30 év folyamán, ritkásabban támogatva, mint akadályozva a mindenkori városi hivatalosságok által. Míg 2010-től Győrön kívüli pályára
vezérelt a sors. De az Ifiházra - mint kulturális bölcsőmre - mindig szívesen emlékezem. (Hartyándi Jenő)
Are You Free? Nemzetközi Szabadzenei Fesztivál Dunaszerdahelyen, 2013.10.25-26. – A Vida Igor vezette társaság régi partnere a Mediawave-nek, sok midnenben segítjük egymást. Pl. vállaljuk a koncertek a
koncertek több kamerás rögzítését.

Mediawave vetítés az Alternative 21
Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon, Marosvásárhely,
2013.11.06-10.

Mediawave Film-, Zenei- és Borbemutató
Bukaresben, 2013.11.10-17.

Több Passport Control díjazott az Országos
Diákfilmszemlén, 2013.08.25. - A 20. jubileumi diákfilmszemlére a
zsűri a fiatal filmes kategóriába alkotói díjban részesítette a MEDIAWAVE Nyári
Filmtábor alkotásai közül Dömötör Bence: Imre a felvevőgéppel, Derdák Tamás
„Létra”: Három pici köménymag, Juhász Jozefa: Fészeklakók című filmjeit, valamint
Hartyándi Mátyás: Mester és tanítvány című filmje elnyerte a közönségdíjat.
Hogyan csináljunk fesztivált? – Hartyándi Jenő egy új
szemléletű fesztiválról, 2013.08.26. – Török Ákos: 7óra7 Sülyi Péter egy olyan szemléletváltás kapcsán említett, amely nyomán Hétrétország fesztiválból idén köztivállá lett. Mi a probléma a fesztivál szóval?
Hartyándi Jenő (HJ): A fesztivál kifejezést én is egyre inkább próbálom kerülni,
mert a szó erősen devalválódott. A Mediawave esetén idén már a rendezvény nevében is elhatárolódtunk: film és zenei fesztiválból film és zenei együttlét lettünk.
Ehhez érdemes tudni, hogy a fesztiválok nagyon szűk rétege foglalkozik tisztán
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Csobod Judit – “Amit azóta is felelőssé teszek mindenért..”
„Zöldfülű gimnazista voltam, amikor egy délután beléptem a Kazinczy utcai irodába, és ragaszkodtam hozzá, hogy valaki tanítson meg filmet készíteni. Miután
hosszas órákat töltöttem a vágó szobában Eszter Dani felügyelete alatt, hamar a Mediawave kultúrdiplomáciai különítmény tagjaként úton voltam Myslowice
(POL), Uherské Hradiště (CZE), Utrecht (HOL) és számtalan izgalmas hely felé, ugyanis szerencsémre jól beszéltem angolul és nem voltam szégyellős
típus… Talán a pécsi filmtanszakon tapasztalt film-túladagolás, vagy a koncertfelvételeken átélt intim kapcsolat a zenével, a 2000-es évek végére megtörtént
a zenei fordulatom. Emlékszem egy élményre, amit azóta is felelőssé teszek mindenért, ami azóta velem történt. A 2007es fesztiválon, az éjszaka közepén holtfáradtan… bekeveredtem a Rómer ház nagyobbik mozi termébe, ahol egy késő
esti koncert ment éppen. Három ember volt a színpadon, és valami olyat produkáltak, amit fel sem tudtam ép ésszel fogni…
A sorsom meg volt pecsételve. Gondoltam addig nem nyugszom, amíg meg nem értem, hogy ezek az emberek mit éreznek,
hogy ez a 'zene' mit aktivál bennük? Én is a csoport tagja akarok lenni!!! A színpadon lévő guru Peter Brötzmann volt…
Szóltam a Jenőnek, hogy én már csak zenével foglalkoznék, mert a filmesek között nem érzem otthon magam és a zenei
csapattal amúgy is jobban szeretek lógni, adjon munkát arrafele… 2010 a kedvenc Mediawave évem. Szombathelyen nem
is voltam, ám Pusi (Pusker Péter zenei szervező) felhívott, hogy nem lenne-e kedvem segíteni nekik az őriszentpéteri jazz
részen, ahol egy nemzetközi jazz konferencia is a program része volt. Persze, hogy volt, gondoltam, ha zenészeket tudok
szórakoztatni, akkor tudok promotereket is. …a Europe Jazz Network többségében elnökségi tagjait a Kacsával (Deésy
Gábor) elvittük birkát vásárolni, majd végignézettük velük, ahogy kurd szakácsunk professzionálisan levágja, majd megfőzi
a választott állatokat, és ahol életem egyik legjobb koncertélményét is átélhettem, amikor a BMC-vel közös produkcióban
összekerült Michael Schiefel, Carsten Daerr, Szandai Matyival es Lukács Mikivel.
A 2011-es - kissé már haldokló szombathelyi Mediawave - jazz reggae projektje, amit csak a szentlélek tartott össze a csapat tagjainak eltérő és gyakran konfrontálódó személyiségei miatt. Emlékszem, amikor a koncert végén Christoph Moniot összepakolta a bőröndjét és gyalog nekiindult az éjszakának, mondván,
ő most hazamegy Franciaországba… A Jazzahead-en először látni és megszeretni a holland improvizatív zenét. Komáromban először találkozni James Blood
Ulmerrel… Vandemark & Nielsen-Love duó. Jeff Ballard dobol. Elképesztő program. 2013 Gush, Louis Moholo-Moholo (!!) a Dangerous Music-kal. Tudtátok,
hogy Mats Gustaffson nem beszélt egy szót sem 4 éves koráig csak hangokat adott ki??? 2014 Occupy (Az első teljesen önálló projektem, fél siker is lett,
haha!) Időközben, ahogy Jenő mondaná, „elszármaztam” és nem mindig a közösség, inkább a magam oldalán állok, de ahol vagyok, amit csinálok és aki
vagyok, mind valahogy mindig visszavezethető oda, abba a Kazinczy utcai irodába, ahol akkor, 2004-ben a vágóasztal mellett valami történt velem.”

Csobod Judit – nemzetközi zenei szervező
Nagyon fiatalon, 2004-ben, filmkészítés iránt érdeklődő fiatalként került a Mediawave közelébe és talpraesettsége révén sok mindenbe „belekeveredett” (operatőr, kulturdiplomata, tolmács), majd nem kis meglepetésünkre a kétezres évek végén a filmtől átpártolt a zenére és „elvakult” szabad zene hívővé, szervezővé
vált. Közben Koppenhágába költözött és vállalt munkát. Onnan dolgozik be a Mediawave zenei részébe, az európai szabad zenei, fiatal, új hullámát hozza a
rendezvénybe. 2002 óta képviseli az EJN-ben (Europe Jazz Network) a Mediawave-et. Tavaly óta szabad zenei egyetemi tanulmányokat folytat Hágában.

2014. április 29 – május 03.
Monostori Erőd, Komárom
Dunaszerdahely, Szlovákia

A szervezésben résztvevő főbb munkatársak
Kuratóriumelnök: Sragner László • Főszervező és művészeti vezető: Hartyándi
Jenő • Operatív és műszaki vezető: Kádár Sándor • Pénzügyi asszisztens: Varga
Júlia • Előzsűri: Durst György, Hartyándi Jenő, Kádár Sándor, Silló Sándor, Vajda
Violetta • Filmprogram: Kádár Sándor, Vajda Violetta, Durst György • Zenei program: Csete Orsolya, Csobod Judit, Hartyándi Jenő • Arculat, kiadványok: Nagy
Péter • Egyéb: Deésy Gábor „Kacsa” (kulturdiplomácia, gasztronómia), Jörg Tibor
(hangmérnök és technikai ügyek), Falaky Zsolt (színpadmester), Korcok Péter
(sajtó), Kovács Norbert “Cimbi” (népi vonal, környezet)

A legjobb animációs film díja
Delphine Hermans (BEL): SZŐR

A legjobb animációs film különdíja
Carl Roosens & Noémie Marsiliy (FRA): A TÓ KÖRÜL

A legjobb kísérleti film díja
Peter VOLKART (CHI): 606-OS SZOBA

A legjobb dokumentumfilm díja
Filmprogram
93 országból 1535 nevezés érkezett, ebből 88 nemzetközi verseny, 31
nemzeti verseny, 76 „Úton/On The Road” online filmverseny, továbbá speciális
és tematikus programok. Nevezési kategóriák: általános, kisebbségi, porlepte
dobozok, „Úton”

Sós Ágnes (HUN): SZERELEMPATAK

A legjobb magyar kisjátékfilm díja
Nagy Dénes (HUN/BEL): LÁGY ESŐ

A legjobb magyar dokumentum film díja
Nagy Dénes (HUN): MÁSIK MAGYARORSZÁG

A legjobb magyar animációs film díja
A nemzetközi filmes verseny díjazottjai
A legjobb játékfilm
Bodo Kox (POL): LÁNY A SZEKRÉNYBŐL

A legjobb kisjátékfilm különdíja
Katrin Maimik & Jan Erik Nőgisto (EST): FOTÓ

A legjobb kisjátékfilm díja
Nagy Dénes (HUN/BEL): LÁGY ESŐ
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Bucsi RÉka (HUN): SYMPHONY NO. 42

„Úton” online filmfesztivál díjazottai
A legjobb kisjátékfilm díja
Mohamed Farahani (IRN): A TOLVAJ

A legjobb animációs film díja
Dmitri Voloshin (ROM): A HALÁL IS HIBÁZIK

A legjobb dokumentumfilm díja
Victor Asliuk (BLR): ALMAZ

Zsűri
Nemzetközi játék- és kisjátékfilm zsűri:
Vivi Dragon VASILE - operatőr, producer (ROM) • Mira STALEVA - Szófia
Filmfeszt szervezője (BUL) • PRIKLER Mátyás - filmrendező (SLK)
Nemzetközi animációs és kísérleti film zsűri:
Radu IGAZSÁG - animációs filmrendező (ROM) • Ivan MAXIMOV - animációs filmrendező (RUS) • PATROVICS Tamás - animációs filmrendező (HUN)

Nemzetközi dokumentumfilm zsűri:
Boris MITIC - dokumentumfilm rendező (SRB) • Norah McGettigan filmrendező (POL) • Beniamino SAIBENE - Milánó Filmfeszt igazgató (ITA)
Magyar dokumentum és kisjátékfilm zsűri:
Kafka JAWORSKA - TOFIFEST fesztiváligazgató (POL) • Montserrat GUIU HUESCA Filmfeszt kurátora (ESP) • Phil MULLOY - animációs filmrendező (UK)

A legjobb kisebbségi film díja
Kis Anna & Nagy Viktor Oszkár & Trencséni Klára (HUN): 3 ESKÜVŐ

A legjobb zenei film díja
Czabán György (HUN): FREE THE JAZZ

„Úton” online filmfesztivál közönségdíjasai

“Úton” online film zsűri:
DURST György - producer (HUN) • PÁLFI György - filmrendező (HUN) •
VARGA Balázs - filmkritikus (HUN)

A legjobb film díja
Szabó Károly (HUN/ROM): HA NEM HASZNÁL, NEM IS ÁRT…

A legjobb operatőr díja
Peyman Abaszade operatőr (Mohammad Farahani rendezése) (IRN):
LOPÁS

A legjobb színész díja
Maiken Schmidt színésznő (Doris Tääker rendezése)(EST):
TAVASZ, A LA CARTE

A legszebb út díja
Murányi-Matza Teréz (ROM): TERMÉKENYSÉG

A nemzetközi zenei program főbb pontjai:
Jazz – blues – improvizatív zene: The Thing (SWE/NOR), Elliot Sharp & Terraplane Quartet (USA), Chino Shuichi & Tristan Honsinger (JPN/HOL), Paeffgen & Dill
(SWI), Spinifex Bollycore (HOL/GER/POR/IND/BEL), Occupy (DK/HOL/USA/HUN),
Albatre (POR/GER), Cactus Truck (HOL/USA), Raphael Wressnig & The Soul Gift
Band (AUT/ITA), IQ+1 (CZE), Geröly Quartet (HUN), Grencsó Kollektíva Plays
Szabados (HUN), Trió Kontraszt (FRA/HUN), Gentry Sultan (HUN), Santa Diver
(HUN), Tudsok (HUN)
Népzene és tánc: Davinia Jaén Flamenco Band (ESP), Artem (RUS), Kátai Zoltán
(HUN), Lakatos Múnika & Romengo (HUN), Ritka Magyar Folkband (HUN/SLK),
Muzicka (SLK), Fajkusz Banda (HUN), Németh Dénes és Zenekara (HUN), Fláre
Beás Banda (HUN), Csángálló (HUN), Romungro Gipsy Band (HUN), Ördöngős
Zenetanoda (SLK/HUN), Kulcsár Béla (HUN)
Ethno – New Lines – Underground – Aktuál Music: Baba Zula (TUR), Ferenczi
György & Rackajam (HUN), Carmensita & Ramadogs (ITA), Balconi Players
(HOL/BEL), Humble Grumble (BEL), Auróra (HUN), Alterego Duó (HUN), Colombre
Band (HUN)
Buli – Mulatság: Csángálló analóg diszkó (HUN), Penguin Sound System – tündérek a tű alatt (HUN), Silló nem Dj (HUN)

A legnehezebb út díja
Boros Ferenc & Rozmán László (HUN):
SÁRGA, PIROS, KÉK – FERKOVICS JÓZSEF ÚTJAI

A legfurcsább út díja
Mirror Su (USA): HÓ HAJÓ
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KRITIKÁK & BESZÁMOLÓK
A fesztivál alapadatai – zsűri, díjlista, kiadványok – után idézünk a
megjelent kritikákból. Terjedelmi okokból ezek kivonatok, a teljes
írások megtalálhatók a weboldalunk 25 évet összefoglaló oldalán.
Bumm.sk

10+1 dolog, amiért érdemes ellátogatni
a Mediawave-re!

PÁRHUZAMOS KULTÚRÁÉRT DÍJ 2014
BARI Károly - költő, néprajzkutató,1952Költő, műfordító, a magyarországi cigány irodalom jelentős képviselője, néprajzkutató, grafikus.
GERÖLY Tamás - muzsikus ütőhangszeres, 1954A magyar improvizatív zene megkerülhetetlen, örökifjú egyénisége.
KÁTAI Zoltán - énekmondó, muzsikus, 1954Az utolsó énekmondók egyike.
KOVÁCS Norbert ’Cimbi’ - néptáncos, koreográfus, fesztiválszervező
A Nyugat-Dunántúl országos és nemzetközí hírű táncosa, szervezője.
LÁBASS Endre - festőművész, író, fotográfus, házszínház csináló, 1957Teljesen saját világot építő “általános”, sok mindenhez “értő” alkotó.
RUTKAI Bori - énekes, képzőművész, 1973Egyéni hangú énekesnő, dalszövegíró és zenekarvezető. Régebben rendszeres résztvevője volt a Mediawave nyári táboroknak.
MÜLLER Péter Sziámi - énekes, költő (HUN), 1951A magyar underground zenei és irodalmi élet megkerülhetetlen figurája.

2014.04.17. /részlet/
Több mint 119 film, 40 koncert, 11 művészeti műhely, 5 nap… Ez az idei Mediawave számokban. A Bumm.sk 10+1 pontban összefoglalta, miért ne hagyd
ki a Monostori Zöldelésünnepet!
1. A Mediawave Együttlét, nem fesztivál. A szervezők nem szeretnének azonosulni a jelenkor fesztiváljaival. Itt nincs motozás a bejáratnál, nincsenek
órás sorok a giroszosnál - igazából nincs girosz, lángost lehet kapni, meg rétest, gulyást, kondérban főtt ételeket. Itt nem veszik el a behozott italt…
2. Bár a Mediawave-en is lesz majális, de ez nem a szokásos sörben és virsliben fuldoklásról szól majd. A szervezők egy régen elfeledett, ősi termékenységi ünnepet szeretnének feléleszteni évek óta. Nem a munka ünnepét
akarják megünnepelni, hanem a tavaszt, ami májusra visszavonhatatlanul
megérkezik.
3. Ez a hétvége az év első szabadtéri kiülős estéiről szól. Ismeritek a mondást,
hogy r betűs hónapban nem szabad a hideg kövön leülni? Na, akkor a kérdés,
hány r betű is van a májusban?
4. Egy erődben fesztiválozol. Érted?! Egy Erődben! Kedvedre bolyonghatsz
a kazamatarendszerben, és jó eséllyel egy koncerten vagy borkóstoláson találhatod magad.
5. A Mediawave egy találkozási pont. Szerte a világból érkeznek művészek,
kulturális szervezők, bohémek, akik világuk egy kis szeletét hozzák el ide, Komáromba. Hol máshol hallanál török pszichedelikus etno zenét, altáji torokhangú népzenét, mediterrán módra előadott Tom Waits dalokat, vagy látnál
andalúz flamenco táncosokat, New York-i jazzlegendát? Megőrülős koncertek,
frenetikus hangulat várható!
6. A szervezők a kezdetektől fontosnak tartják a magyar népi kultúra megőrzését, minden évben vendégül hívnak egy-egy magyar tájegységből érkező
csoportot, hogy bemutassák kultúrájukat. Idén a kiemelt vendégek a Felvidékrőlről érkeznek, hogy falvanként, régiónként bemutassák néprajzi emlékeiket, dalaikat, tradíciójukat.
7. Három moziteremben a nemzetközi és a magyar filmverseny 119 filmje
pereg majd stílusok szerinti válogatásban. Nem olyanok, amiket könnyen megtalálsz a neten, és töltögetheted kedvedre. A termekben a megszokott fotelok
mellett babzsékokon is lehet majd mozizni.
8. Te magad is kipróbálhatod, tovább fejlesztheted képességeidet. Ha érzel
magadban elég elhivatottságot, csatlakozz az Együttlét alatt zajló fotós, filmes
és zenei műhelyekhez, tedd hozzá a magadét az idei Mediawave szellemi
terméséhez!
9. Ha nem akarsz, vagy nem tudsz fizetni a koncertekért és a filmekért, az
Erődön kívül található Duna-parti részen ingyenes délutáni piknik, kora estig
tartó vásári komédia lesz, koncertekkel, fényvetítéssel, népzenei programokkal. Tipp: inkább gondolkozz heti bérletben, jutányos áron van, és biztos, hogy
be akarsz majd jönni az esti bulikra!
10. Itt nincsenek sztárok! Itt az este főfellépőjéhez odamehetsz egy közös fotóra, egy kis beszélgetésre, sörözésre. Apropó: ha egy szakállas, kalapos
ember megkínál a kisüsti tökmagpálinkájából, akkor épp a fesztiváligazgatóhoz volt szerencséd, ebben az esetben csak egyet javaslunk: kérj még egyet!
+1. Tiszteletét teszi Japánból Karas, a nindzsa. Pont.
Hvg.hu

“Az egyik kurvás, a másik részeges,
melyikhez menjek?”
2014.05.04. /részlet/
Öreg nénikkel beszélni szexről, belebotlani kongói-magyar-cigány-holland zenészekből álló spontán zenekar örömzenéjébe, vagy a függőleges várfalon
szürreálisan táncoló párba, megmosolyogni a komoly freejazz-sztárok produkcióját - az ország legnagyobb kisfesztiválja újra és újra a szívünkbe lopja
magát. De féltjük.
"Édesanyám, van két szeretőm, az egyik kurvás, a másik részeges, melyikhez
menjek? - Menj a kurváshoz, mert az lejár, de a részegnek nem jár le, amíg
pálinka lesz a világon" – a történetet a Szerelempatak című dokumentumfilmből megismert csíki néni meséli a Monostori erőd falai alatt. A keddtől szom-
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batig tartó Mediawave egyik legérdekesebb eseménye volt, amikor az öregek
egykori szerelmi életét bemutató film után a rendezővel, Sós Ágnessel és két
szereplő nénivel együtt pálinkáztunk-zsíroskenyereztünk. A nyolcvan körüli
Jula néni és Veronka néni semmilyen kérdéstől nem jött zavarba, ahogy a
filmben, úgy élőben is minden amúgy tabunak hitt részletet kendőzetlen őszinteséggel és humorral meséltek el a körülöttük csoportba verődött – átlagban
a nénik unokáival, dédunokáival egy életkorú – fesztiválozóknak. Volt viszont
olyan pikáns részlet, amitől a közönség tagjai pirultak el, még jó, hogy kéznél
volt a szilvapálinka. A kicsit rekedt Jula néni leszögezte, hogy ők annak idején
a szexet kötelességnek tartották, "mert engedelmeskedni kellett a férjnek",
és úgy voltak nevelve, hogy soha ne beszéljenek intim dolgaikról. Hogy most
mégis megnyíltak először a kamerának, majd a fesztiválozóknak, az annak
köszönhető, hogy ma már nem szégyellik ezeket, nincs miért. "Túl vagyunk
már ezen!" fiataloknak pedig azt üzenik: "csókolózzatok, szerelmeskedjetek,
amennyit csak bírtok, mert az is lejár". Persze nem az erdélyi nénik tabudöntögetése volt az egyetlen – az immár a komáromi erődöt évek óta belakó –
Fényírók fesztiválján, amire sokáig emlékezni fogunk… Nehéz leírni az ott
uralkodó hangulatot, leginkább a kis csodák, az állandó meglepetések ugranak be. Mert itt simán elképzelhető nem csak az, hogy öreg nénikkel beszéljünk a szexről, de az is, hogy mellénk keveredjen, és hirtelen közös
világmegváltásba keveredjünk bugivugi-világbajnokság előkelő helyezését
szerző táncospárral, becsiccsentett New York-i freejazz-sztárral, vagy mondjuk
Ferenczi Gyurival, esetleg egy tibeti torokénekessel. Emitt kinyomtathatjuk a
vizsolyi biblia első lapját az eredeti eszköz remake-jével, a WC előtti folyosón
spontán hegedűtrió ad meg nem beszélt koncertet, a várárokban közös néptánc egy huszárruhás táncos vezetésével. Ámulni sincs idő ezekre, csak megmerítkezni a sokszínűségben. A Magyarországon már szitokszóvá tett
szabadság megéléséért lehet nagyon szeretni a Mediawave-et, amikor – lovasisan – "élni lehet is nem csak muszáj"… ezek a mosolyok könnyen összekovácsolják a "törzset", amely este már együtt bulizik a török Baba Zula erőtől
duzzadó érzéki dallamaira, révülést okozó hömpölygő ritmusára, és pakolja
az asztalokat a színpadról a közönségen átkelő elektromos sazon (egy hosszú
nyakú lantra emlékeztető pengetős hangszeren) játszó nagy bajszú főpap
elé. De ámulunk – táncolunk - röhögünk a magyar gitáros-frontember által vezetett belga Humble Grumble őrült, Frank Zappa zenei humorát felidéző showján, amelyen hol egy tűzforgató török janicsár, hol az amúgy énekesként (és
erős vizuális elemként) funkcionáló boás énekes lányok közönség között lejtett
tánca fokozza a hangulatot. Egy ilyen este után egészen másképp kel fel a
nap, az ember ébredés után valami padon ücsörög, és jólesik minden, még
az zuhanyként zuhogó eső is… Később a fesztiválhelyszínen legszívesebben
maga is kérne egy karabinert, hogy a Monostori erőd falán együtt táncoljon
azzal a párral, akik egy kötélen lógva jó pár méterrel a fejünk felett szökdelve,
egymásba kapaszkodva csavarnak egyet a szállóigén, miszerint a tánc a vízszintes vágyak függőleges kifejezése, és horizontális síkba hozzák ismét azokat a fránya vágyakat. Szintén egyfajta jelképe lehet a Mediawave
szellemiségének az a zenei projekt, amit … Both Miklós hozott össze. Mint
lapunknak elmondta, járták az országot, és a legkülönbözőbb településekről
"gyűjtötték be" az egészen fantasztikus zenészeket. "Kis túlzással: kiálltam a
cigánysoron, és elkiáltottam magam, hogy ki tud itt zenélni" – mondja nevetve.
A fesztivál szombati záróestjén a színpadon nyolc-tíz fiatal srác és lány állt
ki, hogy kicsit felrockosítva valami elképesztő világzenei-cigányzenei-jazzműsort nyomjanak le, amelybe be-bekapcsolódott egy-két lengyel, észt, bolgár,
altáji muzsikus is, továbbá a Mediawave-en külön is fellépő autentikus andalúz
flamenco csapat tagjai. Szinte ismerősként köszöntöttük őket, hiszen az előző
napokban ezek a srácok nyomtak éjszaka a Duna-parton valami Django Reinhardt-szerű jammet, de bekapcsolódtak az "ufótálas" és más közös zenélésekbe is. A fesztivál programját le lehetne írni, a "miről maradtunk le"
dimenziójában is, hiszen számos filmet, koncertet, beszélgetést, gasztro-élményt, vizuális produkciót késtünk le, hagytunk ki, de ez együtt jár a fesztivál
sokszínűségével. Már rég nem bánkódunk igazán…
24 óra
Szűr Annamária: Hippirajzás

a komáromi alternatív

fesztiválon
2014.05.05. /részlet/
Nehéz egy szóval megragadni a Mediawave lényegét, hiszen ez a "nemfesztivál" nem a harsány koncertekről vagy a céltalan (öncélú) tivornyázásról szól.
A szervezők rátaláltak az együttlét kifejezésre, amely mégis megragadja
ennek a néhány napnak a lényegét, de ha igazán érteni, érezni akarjuk a Mediawavet, akkor hagynunk kell, hogy beszippantson az erődbeli forgatag…
Herman Ottó természettudós, néprajzkutató, nyelvész, régész, politikus a le-

gújabbkori magyar történelem legnagyobb hatású polihisztora volt. Halálának
századik évfordulója kapcsán máig kultikus műve, A magyar halászat könyvének illusztrációiból összeállított vándorkiállítás is az erődbe érkezett: különleges élmény volt látni, ahogy az embernagyságú "lapok" uralták az erőd
belső látványvilágát, miközben a szomszédságukban akadt, aki bográcsozott,
mások hegedűn játszottak, vagy épp kutyájukkal sziesztáztak, de azon sem
akadt fenn senki, amikor egy kecskét kísértek ki legelni a Duna-partra. Épp
ez a fajta, egységbe kovácsolódó változatosság adja a Mediawave varázsát.
Míg a bástya színpadán az Ördöngös Népzenetanoda tanítványai muzsikálnak, a folyosókon hazánk megyéi mutatkoznak be az otthonról hozott ízekkel
és vendégszeretettel, addig a egyik teremben tardoskeddi táncot tanítanak,
miközben egy huszonéves modern hippi hegedűje a kovács kalapálására válaszolgat. Párhuzamok, amelyek nem a végtelenben, hanem ebben az erődbeli együttléten találkoznak…
Kultúrpart
Szakszon Réka: Az erőd legyen veled!
2014.05.05. /részlet/
Magyar sebész afganisztáni történetei, székely nénik meséi a szerelemről,
bűntény a kazamatákban, erődfalon táncoló akrobaták. A Mediawave különleges világában jártunk. Ahogy a rendezvény egésze, úgy a róla szóló történet
is szigorúan sztármentes (vagyis nincsenek több ezres közönséget vonzó celebfellépők)… A Mediawave-et azonban a látszat ellenére több elem is összeköti a cím(ötletet)adó Csillagok Háborújával. A messzi-messzi galaxis itt és
most a komáromi Monostori Erőd. Mögötted, ha a Duna-parti színpadnál egy
farönkön ülve cigányzene és spanyol flamenco keverékének adod át magad…
A Komáromban töltött két nap alatt a II. világháborús élményeiről mesélő
Konok Tamás festőművész, az Afganisztánt többször is megjárt és fényképekkel dokumentáló Dr. Pellek Sándor mellkassebész és a Szerelempatak
című dokumentumfilmben szereplő két székely néni voltak a kiemelkedő szereplők… A zenei vonal azonban végig meghatározza egy rendezvény hangulatát és arculatát. Napközben a legváratlanabb helyeken tűntek fel a
kiscsoportos erődfoglaló zenei akciók, színesítve a nélkülözhetetlen koffeinés/vagy rétesbevitelt. Este azonban átvette a főszerepet a különböző országokból és stílusirányzatokból érkező muzsika: különutas New York-i blues,
jazz az amerikai Elliot Sharptól, crazed jazzy és avantd-poggy a belga Humble
Grumble együttestől, és zárásként Isztambul új hangjai, a török pszichedelikus
etnot játszó Baba Zula, akinek a színpad túl kicsi volt, ezért a turbános frontember a sorban elé pakolt asztalokon át tágította a teret… A rendezvény igazgatójától, Hartyándi Jenőtől kapott előzetes ígéretek a második nap végére
teljesen beigazolódtak. A Mediawave a hétköznapokból kiszakított, az Erőd
különös világába zárt, régi emlékeket elevenített fel, és új utakat nyitott. A szereplők és résztvevők valóban keveredtek, a történetek gazdákat cseréltek, és
mindez nem a felszínen, hanem a mélyben (vagy éppen a magaslatokban)
történt…
Magyar.film.hu
Molnár Judit Anna: Egy másik univerzum
2014.05.06. /részlet/
A pár nap alatt tombolt a nyár és a jégeső is, tapogatóztunk az erőd kacskaringós labirintusában, kószáltunk a mezőn, hallgattunk zenét, bámultunk kiállítást, de elsősorban filmeket néztünk. Hosszú győri évek, és átmeneti
szombathelyi állomásozás után, öt éve a Mediawave beköltözött a komáromi
Monostori Erődbe, amellyel egyértelműen a legizgalmasabb és legkülönlegesebb helyszínnel büszkélkedhető magyar filmfesztivállá vált. A frissen érkező
látogató úgy érezheti, hogy egy egészen más, a külvilágtól elzárt univerzumba
csöppent, ahol talán még az idő is megállt. Az erődöt fedő dombos gyepen
baráti társaságok, gitárral a hátukon bandukolnak látszólag a semmibe, majd
az erőd bejáratán át sajátos mini-társadalomba csöppenünk… Három apró
teremben szimultán folynak a vetítések, nehéz a választás, hogy hova üljünk
be. A megszállott magyar filmfesztivál-látogató azonban hamar kiszúrhatja,
hogy a magyar versenyprogram sok alkotásával már találkozhatott…
Magyar Nemzet
Turi Gábor: Hangjelek a kazamatákban
2014.05.08. /részlet/
A Mediawave-en életre kelt, és teljes nagyságában mutatkozott meg a kortárs
magyar zene géniusza
Föld, kő, víz. A természet elemei. A helyszín választása hűen tükrözi a 24
évvel ezelőtt Győrből indult, Komáromba áttelepült Mediawave fesztivál szellemiségét. A Duna partján kőből emelt, földbe rejtett Monostori erőd öt napon
át a természetelvűség, kreativitás és a közösségteremtés jegyében kínált el-
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foglaltságot az érdeklődőknek. A Mediawave nem pusztán kulturális szolgáltatásokra szerveződött vállalkozás. Rendezőit a hagyomány és a modern formák kettősége, azok egymást ihlető, motiváló jellege izgatja… a környezet
és a seregszemle kötetlensége az otthonosság érzésével tölti el a látogatókat… Nem akad magyarországi rendezvény, amely ilyen merészen és következetesen biztosítana fórumot az új, kísérletező zenei irányzatoknak. A New
York-i improvizatív szcéna fenegyerekeként elhíresült Elliott Sharp gitáros viszonylag hagyományos blues-programja szinte kakukktojásnak számított a
meglehetős befogadói nyitottságot kívánó produkciók sorában. A műfajában
sztárként ismert skandináv The Thing trió elementáris erejű free/punk jazzétől
nem sokkal maradt el intenzitásban a holland Tristan Honsinger (cselló) és a
japán Chino Shuichi (zongora) dadaista interakciója vagy a fiatal holland és
amerikai muzsikusokból álló Cactus Truck - ausztrál bőgőssel adhoc kibővült
- nehéztüzérsége. Magyar szempontból a Mediawave kiemelt vállalása a
hazai avantgárd jazz apostolának, a 75 éve
született, 2011-ben

elhunyt Szabados
Györgynek a megidézése volt… Hogyan élhet tovább egy nagy formátumú muzsikus kategóriák fölötti, jelentős mértékben
improvizatív elemekre épülő zenéje? Az esküvő, a Fohász és az Adyton című
korai Szabados-kompozíciók megszólaltatásával a vajdasági Mezei Szilárd
brácsással kibővült Grencsó-csapat megadta a választ az elméleti kérdésre…
Rendkívüli, felemelő esemény történt ezen az estén: életre kelt, és teljes nagyságában mutatkozott meg a kortárs magyar zene géniusza.
Tiszatáj
Sirbik Attila: “…nem

zenekedvelő filmes vagyok,
hanem filmkedvelő zenefanatikus!” – beszélgetés
Hartyándi Jenővel
2014.05.13. /részlet/
Az idők folyamán a filmes seregszemle mellett ugyanolyan fontos szerepet
kezdett játszani a zene is, mig mára már, mintha kissé el is billent volna a
mérleg nyelve a zene irányába. …bizony rosszul látod, mert személy szerint
nem zenekedvelő filmes vagyok, hanem filmkedvelő zenefanatikus. És ez
mindig is így volt, még ha közben filmesként is prosperálok. Időnként más újságírók is próbálták hozzád hasonlóan beállítani rendezvényünk irányultságát.
De ez inkább a tájékozódás hiányából fakad. Valójában pontosan a fordítottja
az igaz feltételezésednek. Nem elsorvasztjuk a filmet a zene mellett, hanem
azon erőlködünk, hogyan tudnánk megújítani, új formát találni a moziszerű
filmközvetítésnek, amely már jó ideje halódik a világban, különösen Magyarországon. Ha nem lettünk volna elég eltökéltek, akkor a filmes támogatások
3-4 évvel ezelőtti honi eltűnésével megtehettük volna, hogy a filmes területet
felhagyjuk. Nem ezt tettük, sőt folyamatosan azon kísérletezünk, hogy milyen
megoldásokkal lehetne megtartani és emelni a nézettséget és a minőséget –
hangsúlyozottan - nem városi, hanem végvárszerű körülmények között. Az
gondolom, hogy könnyű belátni, hogy egészen más és sokkal nagyobb közvetítési problémákkal kell megküzdenünk, mint egy nagyvárosban. Ugyanakkor idei újításunkkal, az ÚTON/ON THE ROAD Online Filmfesztivál-résszel
sikerült kitörnünk a viszonylagos bezártságból. Azt sem árt, ha tudja a tájékozatlan külső szem, hogy sokkal egyszerűbb egy hangulatos zenei programhoz közönséget találni, mint egy sötét helyiségbe embereket bevonzani. A
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filmes terület szervezésére 2-3-szor nagyobb energiát és pénzt fordítunk, mint
a zeneire. Talán az a tény is jelzi ezt, hogy nem csökken, hanem folyamatosan
nő a filmes nevezések száma. Az idén 1533 volt, több mint 80 országból.
A magyarországi filmes szakma és szaksajtó mennyire foglalkozik a Mediawave-vel, hol helyezi el a maga körein belül?
A magyar szakma és a szaksajtó, mondhatni mérsékelten figyel ránk. A magyar átlagfilmes – érthetően - Cannes és más első osztályú filmfesztiválok
felé törekszik. A kritikus is. Nagyobb megbecsülés, kényelmesebb hotel, a
jobb ellátás, nyilván vonzóbb. A nyugat felé nézésnek megvannak a honi történelmi hagyományai. Már rég nem gondolom komolyan, hogy a mi kis szabálytalan, szokványos rendszerbe nem illeszthető, reprezentációmentes,
ráadásul vidéki filmmustránk át tudná ütni egy
budapesti filmal-

kotó ingerküszöbét.
Ne feledjük, hogy a minden vasárnap rántott húst
evők országában élünk, egy önhittsége burkában élő fővárossal. Oda mi,
hiába is erőlködnénk, nem tudunk impulzusokat eljutatni. Ezért nem is kell.
De a fentebb említett nevezési számok azt bizonyítják, hogy a nemzetközi filmes világ figyel ránk. (Érdemes lenne tán megvizsgálni a magyar filmfesztiválok nevezési számait.) Elgondolkodtató az is, hogy miért neveztek az idén
Franciaországból közel kétszáz filmet, míg itthonról csak kb. százat? Tehát
nemzetközileg rendben vagyunk, mint korábban is. Nemzetközi szakmai hírünk is nagyon jó… Érdekes probléma az, hogy ami kifelé az erényünk, az
itthon a hátrányunk, de így volt ez mindig a MEDIAWAVE történetében.
Mennyire tud a rendezvény független, szuverén maradni, illetve milyen kompromisszumokra kényszerültök az aktuális kulturális, művészeti szcéna tekintetében?
A rendezvény sosem
volt igazán,
teljesen szuverén, talán
csak a rendszerváltás
utáni
pár
évben hittük
ezt komolyan
és még egy darabig próbáltuk
hinni szembekötve utána is.
Valójában ma
csak az tud szuverén maradni,
aki teljesen üzleti
alapon működik,
de valójában az
sem, mert ott meg
az üzleti érdekek
alakítják a programot, nem a kulturális
közvetítés vágya…

MEDIAWAVE ANZIX

Mediawave közeli díjazottak a nemzeti ünnepen,
2014.03.14. - A Szépművészeti Múzeumban, Balog Zoltán emberi erőforrások miniszterétől Hartyándi Jenő fesztiváligazgató, rendező, operatőr Balázs Béla-díjat, a MEDIAWAVE kereteiből kinőtt Csáki László, animációs és dokumentum filmrendező, egyetemi tanársegéd szintén Balázs Béla-díjat, míg a MEDIAWAVE alap szellemi figurájának számító jazzmuzsikus,
Dresch Mihály (Liszt Ferenc-díjas muzsikus, érdemes művész) kiváló művész elismerést vett át. Március 15-én pedig Sára Ferenc, koreográfus, néptánc- és
népzenekutató vehette át a MŰPÁ-ban Magyar Arany Érdemkeresztjét.
Passport Control 30. Monostori erőd, Komárom, 2014.04.29.-05.03. – film – fotó – zenei műhelyek, elkészült filmek: Cabrat Szilárd & Tóth
Tibor – Kézből képbe werk, Dömötör Bence – Kerék-pár, Balogh Kata – Kézből képbe, Eifert András & Vértes Ákos & Horváth László – Fesztivál spot…
“Újrahasznosított hagyományok” hét győri és Győr környéki iskola tanulói vettek részt a Mediawave Alapítvány programjában - 2013.
május 1-én kezdődött, és 2014 áprilisában zárult a project.

Mediawave delegáció Kelet-Tibetbe, 2014.05.25. - Holnap indul Belső-Dél-Kínába, Yunnan tartomány és
Tibet határvidékére, a Himalája keleti nyúlványai közé a MEDIAWAVE kultúrmissziója. Nem az első
útja az alapítvány munkatársainak e vidék. A mostani túra egyik célja a régi
lijiangi kapcsolatok megerősítése, valamint a környék másik ősi ke-

reskedelmi
központjának,
Dalinak felfedezése és látogatás a Himajála magas hegyei
közt élő yi és hui autonóm kisebbségi területre.

Hagyományőrző lovastúra, 2014.06.21. - A „Fordulj kispej lovam” hagyományőrző lovastúra második alkalommal
kelt útra Kovács Norbert “Cimbi” vezetésével. A turné eseményeit Hartyándi Jenő rögzítette.
Passport Control 31.

Kcubar & Mediawave Néprajzi Fotó & Film Műhely, Mecezzéf, Felvidék, 2014.06.30.-07.05.

Cifra bemutató és filmforgatás a Dél-Amerika-i magyarokról, 2014.07.14. - Július 17-én indul útnak a Cifra Műhely
és a MEDIAWAVE csapata Brazíliába, Sao Paulo városába és környékére, a dél-amerikai magyar néptáncosok - kétévente ismétlődő - fesztiváljára
és őserdei táborába. Az elkészült film címe: Macsétás csárdás – dél-amerikai magyar generációk, amely az archívumban megtekinthető.
– Kisharsány, 2014.08.05-09. – A kisharsányi Mediawave üst programjából: Montanaro Zenei Műhely, Babra együttes,
Wombo (FRA), Csángálló, Rétesműhely, Szabad zenei műhely, Romungro Gipsy Band, Ferenczi György & Rackajam, G&G Duo (BEL/ESP), Simorág Tánccirkusz, Grencsó Kolletíva & Rudi Mahall (GER) – In the spirit of Szabados György, Serdu (FRA), Field & Stadthouders Duo (SWI/HOL), Dj Zöld, Gyimesi
csángó asztal, Paniks (SRB), DAW Társulat, Csángóblues, Keszó zenekar, Roma&Magyar Progresszív Zenei Műhely (Both Miklós), Tábor filmek, fotók és
építész projektek vetítése.

Ördögkatlan Fesztivál

Passport Control 32. Nemzetközi Nyári Művészeti Tábor (Ördögkatlan Fesztivál alatt) - film – fotó – zene – építészet, Kisharsány, 2014.08.0209. Készült filmek: Hartyándi Mátyás – CourtJátszma, Dömötör Balázs – Szemben magammal, Dömötör Bence – Fényország, Knisz Tamás – Egy nap volt az
utolsó, Murányi-Matza Teréz – SmartLove, Koblinger Ádám – Távolságok, Szelestey Bianka – A visszautasíthatatlan ajánlat, Vértes Ákos – Kécáz, MurányiMatza Teréz – Zúz. És rengeteg fotográfia.

Passport Control nyertesek az Országos Diákfilmszemlén, 2014.08.31.- A középiskolás kategória alkotói díját nyerte:
Szelestey Bianka (Veszprém): Visszautasíthatatlan ajánlat és Dömötör Balázs (Tárnok): Szemben magammal. A zsűri díját: Sárosi Csaba (Pannonhalma/Erdély):
Lift, illetve "a legjobb kísérleti film" díját Csiky Miklós (Pannonhalma/Budapest): Visszafelé című filmje nyerte. A fiatal filmes kategória alkotó díját MurányiMatza Teréz (Nagyvárad): Zúz és SmatLove, Koblinger Ádám (Budapest): Távolságok, Dömötör Bence (Budapest): Kerékpár és Fényország című filmje nyerte
el.

Art as a Mediaum – három nap a sokszínűség jegyében, 2014.09.16. - Szeptember 18-20. között „Art as a Medium” címmel háromnapos fesztivált
szerveznek Budapesten a kultúrák közötti párbeszédet népszerűsítő, nemzetközi civil hálózatként működő Anna Lindh Alapítvány magyarországi tagszervezetei,
amelyen filmekkel és koncertekkel a MEDIAWAVE Alapítvány is képviselteti magát.
Jávorszky Béla Szilárd megírta a Magyar Jazz Történetét

– sok Mediawave vonatkozással, 2014.12.03.
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2015. év
Bede-Fazekas Zsolt (Toronto): A nemzetközi képviselő
…1995-ben a fesztivál 5 esztendős, ekkor csatlakozom a csapathoz és kezdődik ez az életre szóló együttműködés/szerelem… És láss csodát, 1996-ban már oda-vissza
működik a kapcsolat! Az 5 év legjobbjait bemutatjuk Torontóban az Images Fesztiválon… Sikerült elkészítenem egy válogatást az Images filmjeiből, valamint a Crossing
Borders latin-amerikai filmfesztivál legjavából… Ennek köszönhetően a 96-os Mediawave-re egy csapat dél- és észak-amerikai indiánnal repültem be! ...Indián barátaink
mindenekelőtt szoros kapcsolatba kerültek keserű italunkkal, az Unicum-al… nagyon tetszett nekik a Trabant, amit a náluk használatos járgányok után el is neveztek “rez
car”-nak. A rez car, itteni szójárás szerint egy “well aged vehicle…” vagyis nagyon öreg járgány, mely leginkább a rez-ben vagyis a rezervátumban fordul elő. Tele horpadásokkal, hihetelne mennyiségű rozsdával, szaga van, továbbá számos alkatrész hiányzik róla.
Mint például tükrök, lökhárító stb… Hogy bemutassuk natív barátainknak a kelet-európai indián kultúrát, Gojko Mitic filmet vetítettünk.
Majd a film után, mielőtt a döbbenettől szólni tudtak volna, átnyújtottam Timothy Hillnek gyerekkori indián puskámat… Én azzal a céllal
kezdtem építeni kapcsolataimat, hogy a Mediawaven bemutathassam Kanada sokszínűségét. 1997-ben ismét indián vendéget viszek
a fesztiválra. Ezúttal Alanis Obomsavin kanadai indián filmrendező, énekes Kanehsatake című filmjét mutattuk be, mely elnyerte a dokumentumfilm nagydíjat! …sikerült elérnünk, hogy a díjkiosztó gálán énekeljen. Számomra felejthetetlen élmény, ahogy ott akkor megszólalt az a tradicionális indián ének! 1998… ebben az esztendőben, Kanadai Filmhét Budapesten, melyet én programozhattam, mint
a Mediawave külkapcsolatokért felelős igazgatója! Ugyancsak ebben az évben jelent meg a Mediawaven, Villányi László Szabadkai
Villamos című kötete. A könyvet egy torontói költő barátommal, Allan Briesmasterrel fordítottuk angolra! És akkor itt jön az
unicumos történet! Körülbelül egy évvel a 2000-es fesztivál után Jorge Moniz csengetett be hozzánk, hogy akar mutatni valami érdekeset. Elkészült legújabb filmjük,
melyet egy rezervátumban forgattak. Moniz volt a rezervátum kocsmájában a csapos. A filmnek azt a jelentét mutatta meg nekem, ahol az egyik helyi lakost Unicummal kínálja meg. A derék rézbőrű gyanútlanul támaszkodik a pultnak, és kér valami
erőset. A kocsmáros erre azt mondja, hogy van valami egészen különleges itala.
Hátranyúl és levesz a polcról egy jellegzetes, kerek sötét zöld üveget. Megtölti az indián poharát, az egy húzásra lenyomja az italt, majd nagyot üvölt a meglepetéstől.
Miiiii eeeez? – ordít rá a csaposra, aki felemeli az üveget, és halál nyugodtan válaszol
az indiánnak: Unicum! Mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, hogy egy északamerikai rezervátum kocsmájában Unicummal szolgálják ki a helyi rézbőrűeket… 2001ben olyan nevekkel dolgozhattam együtt, mint Big Lycky Carter Mississipi blues zenész,
David Murray és Quartetje, James Blood Ulmer new yorki blues zenész, Kema Jamal
amerikai táncművész. Big Lucky egy jelenség volt! De ami igazán emlékezetessé tette
számomra a vele való találkozást, az a mississipi-i akcentus! Nem is annyira Big Lucky
miatt, mert őt még úgy ahogy megértettem, de ha nem ő vette fel a telefont, hanem a felessége, akkor végem volt. Általában egy szót nem értettem abból amit mondott… De, a
lényeg, hogy a 2001-es fesztivál egyik legérdekesebb koncertjeként könyvelhettük el a
Big Lucky Carter/Zerkula János/Fikó Regina trió fellépését. James Blood Ulmerrel nagyon
nehezen indult a kapcsolat. …bizalmatlan és kicsit barátságtalan is volt. El nem tudta képzelni, hogy egy kelet-európai fesztivál hogyan fogja őt vendégül látni. Ezért már első beszélgetésünkkor igyekezett felsorolni, hogy milyen igényei vannak. Elmondta például, hogy
az öltözőjébe milyen fajta gyümölcsöket és italokat kér. Említeni sem mertem, hogy talán
még öltözöje sem lesz, legalábbis nem olyan amilyet elképzelt magának. Aztán persze elfogadta a romos zsinagóga eléggé lepukkant öltözőjét, sőt a magyar gyümölcsfelhozatallal
is megbarátkozott. Viszont maradt a bizalmatlanság, így a koncert után addig nem mozdult
az öltözőből, amíg át nem adtam neki a TV által készített videofelvételt. …örültem, hogy viszonylag simán lezajlott Blood vendégszereplése, és nyugodtan tértem haza, Torontóba. Még
időm sem volt elfeledni a rigolyás művészt, már csörrent a telefon; Hey Zsolt, ez Blood New
Yorkból! Te, hogyan tudnék jövőre visszamenni a Mediawave-re!? …2003-ban Jane Bunnett
kanadai jazz szaxofonos hölgy és zenekara a the Spirits of Havana volt vendégünk. Sajnos
elfelejtették, hogy a kubai zongoristának csak egyszeri belépö vízuma volt Kanadába, így mikor
a magyarországi koncert után indult volna vissza Torontóba, közölték vele, hogy nem szállhat
fel a gépre. De valahogy kikönyörögtek a kanadai nagykövetségen egy újabb vízumot… 2003as fesztivál, egyik számomra talán legemlékezetesebb koncertje Kevin Quain torontói zenész,
énekes fellépése volt… Egy év kihagyás után, 2005-ben Erich Kory Quebecben élő csellóművésszel jelentem meg a fesztiválon. Na és ebben az évben, James Blood Ulmer Triójával ismét
felléphetett Győrben! Aztán tíz év csend!
Megszületett harmadik gyermekünk, majd Torontóban magyar könyvesboltot vettünk, így képtelen
voltam eleget tenni a fesztivál elvárásainak. Ezt a munkát ugyanis csak úgy érdemes és szabad csinálni, ha az embernek van elég ideje hozzá. Tíz év szünet után, a 25. Jubileumi fesztiválon jelentem meg ismét, készen arra, hogy visszakerüljek a Mediawave vérkeringésébe! Mert nagyon nehéz volt ez a tíz év, Mediawave nélkül. És a kollégák,
barátok nélkül!
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A legjobb színész díja
Czene Csaba /Illés Attila: Robinson című filmjében nyújtott alakításért/

A legszebb út díja
Niranjan Raj Bhetwal (Nepal): Megérett kökény

Komárom, Monostori erőd
2015. április 28 – május 2.
Dunaszerdahely, 2015. április májis 1-2.
A szervezésben résztvevő főbb munkatársak
Kuratóriumelnök: Sragner László • Főszervező és művészeti vezető: Hartyándi
Jenő • Operatív és műszaki vezető: Kádár Sándor • Pénzügyi asszisztens: Varga
Júlia • Előzsűri: Durst György, Hartyándi Jenő, Kádár Sándor, Silló Sándor, Vajda
Violetta • Filmprogram: Kádár Sándor, Vajda Violetta, Durst György • Zenei program: Csete Orsolya, Csobod Judit, Hartyándi Jenő • Közösségi programok: Hartyándi Flóra, Kiss Vivien • Arculat, kiadványok: Nagy Péter • Egyéb: Deésy Gábor
„Kacsa” (kulturdiplomácia, gasztronómia), Jörg Tibor (hangmérnök és technikai
ügyek), Falaky Zsolt (színpadmester), Korcok Péter (sajtó), Kovács Norbert “Cimbi”
(népi vonal, környezet)

A legnehezebb út díja
Fred Gélard (FRA): Ingyenparti

A legfurcsább út díja
Matusik Szilárd: Vakondok 3 – Út a felszínre

Zsűri
Nemzetközi játék- és kisjátékfilm zsűri:
Basak Emre (TUR) - “Festival on Wheels” Filmfesztivál igazgatója • Stefan
Kitanov (BUL) - Szófia Filmfesztivál igazgatója • Pálfi György (HUN) filmrendező
Nemzetközi és magyar animációs és kísérleti film zsűri:
Sayoko Kinoshita (JPN) - animációs rendező, Hirosima Animációs Filmfezstivál igazgatója • Szemadám György (HUN) - festő, író, rendező • Victor Velculescu (ROM) - animációs filmrendező és operatőr

Filmprogram
78 országból 1494 nevezés érkezett, ebből 84 nemzetközi verseny, 43
nemzeti verseny, 49 „Úton/On The Road” online filmverseny, továbbá speciális
és tematikus programok. Nevezési kategóriák: általános, kisebbségi, porlepte
dobozok, „Falak”, „Úton”

A nemzetközi filmes verseny díjazottjai
A legjobb játékfilm
Lucy Mulloy (CUBA/GBR/USA): Egy este

A legjobb kisjátékfilm díja

Nemzetközi dokumentumfilm zsűri:
Sergey Bukovski (UKR) - dokumentumfilm rendező • Boris Mitic (SRB) dokumentumfilm rendező • Buglya Sándor (HUN) - operatőr, rendező
Magyar dokumentum és kisjátékfilm zsűri:
Ella Davletshina (RUS) - dokumentumfilm rendező, a “Meetings in Siberia”
Dokumentumfilm fesztivál igazgatója • Norah McGettigan (IRE) - rendező • Iliana Kitanova (BUL) - színésznő

Vahram Mkhitaryan (POL): Tejtestvér

Kisjátékfilm különdíj
Szabó Simon: Fal

Legjobb animációsfilm
Ülo Pikkov (EST): Tik tak

Legjobb kísérletifilm
Borsody István & Kiss Sándor: Egy kéz élete

Új utakat kereső fiatal animációs filmesek díja

“Úton” online film zsűri:
DURST György (HUN) - producer • Muhi András (HUN) - producer • VARGA
Balázs (HUN) - filmkritikus

Koska Zoltán: Social animals

Legjobb hosszú dokumentumfilm
Gerő Marcell: Káin gyermekei

Legjobb rövid dokumentumfilm
Vita Drygas (POL): Kés a feleségben

MAGYAR FILMVERSENY
Legjobb magyar kisjátékfilm
Hörcher Gábor: Ricsi

Legjobb magyar animációsfilm
Szilágyi Varga Zoltán: A jókedvű örmény temetése

Legjobb magyar dokumentumfilm
Zsigmond Dezső: A rákok királya

“ÚTON” ONLINE FILMDÍJAK
Legjobb kisjátékfilm
Fred Gélard (FRA): Ingyenparti

Legjobb animációsfilm
Eva Szekeresova (SLK): A vonzás hatalma

Legjobb hosszú dokumentumfilm
Pavel Fattakhutdinov & Svetlana Bobrova (RUS):
Nagy szibériai folyók, Birjusa

Legjobb rövid dokumentumfilm
Domokos János: Hajvágás

„Úton” online filmfesztivál közönségdíjasai
Legjobb film
Lucile Chaufour (FRA): East Punk Memories

Legjobb operatőr
Jean-Philippe Bouyer /Fred Gélard (FRA): Free Party című filmjéért/

A nemzetközi zenei program főbb pontjai:
JAZZ, IMPROVIZATÍV ZENE: AMP (HUN), CACTUS TRUCK (HOL/USA),
EASTERN BOUNDARY QUARTET (USA/HUN), GABRIEL FERRANDINI &
PEDRO SOUZA (POR), GERÖLY TRIÓ, GRENCSÓ KOLLEKTÍVA, PAAL
NILSSEN-LOVE LARGE UNIT (NOR), SYRIUS LEGACY
NEW LINES, UNDERGROUND: BUJDOSÓ JÁNOS TRIÓ, FERENCZI
GYÖRGY & RACKAJAM, IVA BITTOVÁ (CZE), KENDERESI & GRENCSÓ
& HAJNÓCZY, SZEMZŐ TIBOR, UJJ ZSUZSI & DARVAS KRISTÓF, TAPASZTALT ECSETEK, TERRA PROFONDA (ITA/HUN)
ETHNO- ÉS NÉPZENE: ÁBRAHÁM JUDIT & MÁTKI TÁNCSOPORT, ARGO
(HUN/SRB/GRE), CITY BUM BUM (POL/IRE/SENEGAL), CSALLÓKÖZ
Táncegyüttes és Zenekara, CSÁNGÁLLÓ, DIKANDA (POL), ERŐS SÁNDOR,
FAJKUSZ BANDA, FLÁRE BEÁS BANDA, FOLLIA! (BEL), HOPPÁRÉ,
HORSA PITYU ÉS ZENEKARA (SLK), KERÉNYI & BŐSZE DUÓ, LEPASEREE (EST), MIQUÈU & BALTAZAR MONTANARO DUO (FRA), ROMUNGRO
GIPSY BAND (HUN), OX & AX (RUS) , ÖRDÖNGŐS ZENETANODA
(SLK/HUN), ÜZENET HAZA – ÉLŐ FORRÁS & Kubinyi Júlia & Zagyva Banda,
VILNIAUS BOCIAI (LIT) , ZERKULA ZENEKAR (ROM)
ROCK, PUNK, AKTUÁL MUSIC, TÁNCOLÓS: AURÓRA, COLOMBRE
BAND, BODRISZATVA, DRAPAN'S BLUE DEVILS, FRIGID-AIR, LA TROBA
KUNG-FU (ESP) , NAT OSBORN BAND (USA), PAMACH LÁBRÁZÁS, PENGUIN SOUND SYSTEM, DJ POZOR, PÖRKÖLT PROJEKT, RUTKAI BORI
- SÁRKÁNYJÁRGÁNY, SILLÓ NEM DJ, WOODEN AMBULANCE (SRB)
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A közelmúlt történelmének egyik legemblematikusabb falbontása – berlini - jó
apropót szolgáltat arra, hogy feltegyük a kérdést, miért is épültek a múltban és
épülnek a mai napig is szomszédokat, népeket, kultúrákat elválasztó falak?

Nemzeti Művelődési Intézet
megyei értékasztalai, 2015.04.28.
Május 2-án – a tavaly hagyományteremtő módon megrendezett program folytatásaként – immár második alkalommal terítenek értékasztalokat a Mediawaveen a Nemzeti Művelődési Intézet megyei irodái. A megyék egyedi
kulturális-gasztronómiai kincseit, valamint a megyei értéktár bizottságok munkáját bemutató értékasztalok mellett mesterségbemutatók, helyi portékák vására, illetve hagyományőrző produkciók is színesítik az intézet programpalettáját.

PÁRHUZAMOS KULTÚRÁÉRT DÍJ 2015
Miquéu Montanaro (FRA) - muzsikus
Francia, pontosabban oxitán ethnomuzsikus, aki fontos közvetítője a magyar
kultúrának.
Pintér Ambrus osb - bencés tanár
Kinek “hobbija” film és a mozigépészkedés. A környék utolsó, rendszeresen
működő artmoziját üzemelteti a pannonhalmi bencés középiskolában.
Pintér Béla - színházi rendező
A kor talán legfontosabb, különutas magyar színházi rendezője.
Ráduly Mihály - muzsikus
A legjelentősebb magyar progresszív zenét játszó együttes, a Syrius szaxofonosa és fuvolistája volt.
Szepesi Imre “Zöld” - lemezlovas, közösségépítő, fényfestő
Sokan DJ-ként szeretik. Kevesebben ismerik közösségépítő erejét, amellyel
felépítette a Méhkasaula fehérvári művészeti közösséget.
Wahorn András - festő, grafikus, muzsikus
ef Zámbó István - festő, grafikus, szobrász, zenész
A legendás Bizottság együttes révén mindketten a magyar alternative-underground zenei élet élfiguráivá váltak és a mai napig azok is maradtak.

KRITIKÁK & BESZÁMOLÓK
A fesztivál alapadatai – zsűri, díjlista, kiadványok – után idézünk a
megjelent kritikákból. Terjedelmi okokból ezek kivonatok, a teljes
írások megtalálhatók a weboldalunk 25 évet összefoglaló oldalán.

FALÉPÍTÉS Építészhallgatói Ötletpályázat a 25. Mediawave Fesztiválra, 2015.02.26. - A Széchenyi Egyetem nyilvános hallgatói ötletpályázatot
írt ki építészképzésben résztvevő hallgatók számára…
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Socfest
Krasnyánszky Sára & Armai Danila:

Tavaszi zsongás Komáromban
2015.05.01. /részlet/
…Az idén 25. jubileumát ünneplő fesztivál sztárfellépők helyett mindig is a változatos és színvonalas programok híve volt, a komáromi Monostori Erőd falai
pedig tökéletes helyszínt biztosítanak arra, hogy kezdő és profi művészek egyaránt megmutathassák tehetségüket a világnak. Számos műhely, kiállítás, fórum
és installáció található az erőd hideg falai között és a Duna parton is. …minden
kis sarokban valami újba botlik az ember: színészek adnak elő monológokat
egy-egy klasszikus műről, szaxofonos gyakorol a kilátóban, készül a legújabb
berlini fal inspirálta műalkotás a főudvaron és az erőd szinte összes falfelületét
kiállított képek díszítik… A magyar film szerelmesei a kísérleti és kisjátékfilmek
mellett csütörtökön többek között megtekinthették a hatalmas közönségsikert
elérő VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlant és a Vidnyánszky Attila színházi darabjának filmes adaptációját is, A szarvassá változott fiút… A nap leglátványosabb momentuma kétségtelenül a májusfaállítás volt. Ez a majd húsz éves
hagyomány az újjászületést és a termékenységet szimbolizálja. Mielőtt a májusfát felállítanák, felöltöztetik piros, zöld és fehér szalagokkal. Most erre az erőd
belső udvarában került sor, ahol a legkisebbek is azon igyekeztek, hogy feldíszítsék a fát. Miután már négyzetméternyi hely nem maradt több szalagnak,
már csak a faállítás maradt hátra. Az udvarból elindulva, hatalmas menettel és
zeneszóval kísérve, a májusfa végül méltó helyére került – a Duna-partra, közvetlenül az erőd elé. A nap levezetéseként koncertekkel kapcsolódhatott ki a tavaszi mámorban égő összegyűlt tömeg. Fellépett a Wooden Ambulance, a
Grencsó Kollektíva és a La Troba Kunk-fú is.
Socfest
Krasnyánszky Sára & Armai Danila: Faltól falig
2015.05.02. /részlet/
...Amennyire hideg van az erőd falain belül, annyira meleg a hangulat az udvaron. Tulajdonképpen ez a központi magja a fesztiválnak… Az Együttlét igazi
gyerekbarát közösségi tér, hétvégén számtalan programban vehetnek részt a
családosok, sőt, a kutyáknak is maga a mennyország… A Mediawave egyik
elve, hogy nem a hagyományos fesztiválforma szerint gondolkodik. Épp ezért
nem fesztiválként, hanem együttlétként szeret magára hivatkozni, ahol a közösség építőereje a legfontosabb. Emellett közös 25. születésnapját ünnepli a Mediawave és a berlini fal leomlása, ennek apropóján az idei téma: a Falak.
Számos installációt és közösségépítő programot ihletett ez a tematika. A legszembetűnőbb az udvart félbevágó, különböző művészek agyszüleményeit
szimbolizáló fal, amihez mi magunk is hozzáadhatunk egy szeletet. Péntek este
aki akart, megalkothatta a saját dobozát, benne egy-egy üzenetet elrejtve, és
hozzáadhatta a nagy falhoz (mi is elrejtettünk egy Socfest matricát az egyiken).
Nem csak építeni, hanem enni is lehetett: a Duna-parton épülő zsíros kenyérfalat közösen fogyasztottuk el, ezzel szimbolizálva a fal leomlását. További műhelyekkel is találkozhattunk: a győri versklub spontán falas verseléseket tartott
a bástya különböző pontjain, a Harmatpont Egyesület közösségi felderítő játékot
szervezett, a 21-es triszómia csoport pedig zenés pantomim előadást adott elő
a témában… Ezen a napon a filmes kínálatban szerepelt még az Oscar-díjas,
lengyel mestermű, az Ida, az Úton Online Filmfesztivál egyik győztese az East
Punk Memories, a Káin gyermekei c. magyar dokumentumfilm és a Kukoricasziget is. A koncertek közül Iva Bittová, Ujj Zsuzsi & Darvas Kristóf, illetve a Gyimesi Csángó Táncház mozgatta meg a fesztiválozókat. Este az erőd falai is
fényben úsztak, többek között a székesfehérvári Méhkasaula virtuális épületfestését láttuk, ami felért egy pszichedelikus trippel… Ezután az erőd külső peremén a nap egyik legizgalmasabb előadásában volt részünk: két cirkuszi táncos
szó szerint faltáncot járt. Egy kötélre kikötözve szaltóztak, lépkedtek, fejjel lefelé
pörögtek és az akrobatikus elemeket keverték a hagyományos tánclépésekkel.

JazzMa.hu
Barcsik Géza: Villámlátogatás
2011.06.04. /részlet/
Ha valaki szeretne résztvenni egy olyan fesztiválon, ahol a fellépők és közreműködők ugyanolyan
jól érzik magukat, mint a nézők, akkor a Mediawave valamelyik fesztiválján a helye… Baltazar és
Miqueu Montanaro észt, lengyel, francia, szerb, magyar, és ha jól láttam talán ujgur résztvevőkkel
akusztikus műsort mutattak be, miközben Ferenczi György és a Rackajam kezdett az udvari színpadon. Én a Montanaro Workshop zárókoncertje után fellépô City Boom Boom társaság koncertjén
ragadtam. A lengyel, szenegáli, ír és magyar zenészek nyomták benne… A tájékoztatás kedvéért:
ezen a színpadon… még három nem akármilyen formáció lépett fel este, miközben az udvarszínpadán Both Miklós cigány-magyar progresszív műhelye kezdte hamarosan műsorát. Köszönet és
gratuláció a fesztivál szervezőinek, hogy 25 éve éltetik ezt a szellemiséget. Elsősorban természetesen Hartyándi Jenőnek, aki nem 25, hanem legalább 35 éve szervezi a progresszív művészeti
életet Győrben, Győrből. Még a Mediawave előtti időkből, a 80-as évek elejétől neki köszönhetők
Anthony Braxton, Szabados György, Roscoe Mitchell, a Binder Quintet, majd a Dresch Quartet legendás győri fellépései a vasfüggönyön és a falon innen.
HVG
BI-HB: Rohadt idegesítő volt, de a végén leomlott ez a fal is
2015.05.04. /részlet/
… a Mediawave az egyik legszerethetőbb fesztivál a honi kínálatban. Idén épp 25 éve mondhatjuk el mindezt. A legendás szakálláról híres kapitány, Hartyándi
Jenő és lelkes csapata által évről-évre összehozott filmes-zenei-gasztro seregszemléhez talán csak az augusztusi Ördögkatlan hangulata hasonlítható. (Ez tán
nem annyira meglepő, mert az egyik alszervező mi MEDIAWAVE szervezők vagyunk Kisharsányban - A Szerk.) A komáromi helyszínen néhány éve tehát meglelé
hazáját a „Fényírók fesztiválja”. A felújított bástya, a hozzá kapcsolódó kazamaták, kisebb-nagyobb
termek, a sátorállításra is alkalmas várárok, a Duna parti terület és főleg a várudvar nemcsak hangulatos, de praktikus helyszín egy ilyen sokszínű rendezvénynek. Itt elférnek a falakon a képzőművészeti, és fotókiállítások (idén többek közt a székelyudvarhelyi Kováts fotódinasztia több generációja
mutatkozott be, egyrészt az I. világháborús frontvonalról szóló - 3D-sre varázsolt! - képeivel, másrészt
a székelyek mindennapjait bemutató költői fotókkal), a különböző aulákban, folyosói szegletekben
kisebb – és sokszor spontán alakuló- zenekari koncertek, táncházak kaphatnak helyet. A termekben
filmvetítéseket, különböző workshopokat, beszélgetéseket, a Duna parton igazi majális hangulatot
kaphattunk el idén is. A nagy találkozásokra, beszélgetésekre, sörözésekre és a nagyobb koncertekre
a várudvar „lett kitalálva”. Itt tényleg mindenki megfordult, aki számít Wahorn Andrástól a litván tánccsoportig, a lengyel zenészektől Menyhárt Jenőig, vagy Both Miklóstól a New York-i jazzistákig. A
programforgatag egyszerűen követhetetlen, leginkább a véletlenre alapozott túlélési stratégiát érdemes követni: beesünk valahova, és ha tetszik, ott ragadunk, ha nem, továbbállunk. Vagy kimegyünk az udvarba beszélgetni, és enni/inni valamit. Kár, hogy a fal
miatt hatalmas kerülőt kellett tenni az „NDK-ba”, ha egy kávét, teát vagy lángost akartunk venni, míg sörhöz, borhoz az „NSZK”-ban lehetett csak hozzájutni.
Végül is jól vizsgázott a lécekből, molinókből, papírdobozokból álló fal: rohadtul idegesített mindenkit. És rosszul vizsgázott a közönség: végig tűrte, hogy
elválassza az udvar keleti és nyugati falát, nem kezdett semmilyen népi kezdeményezésbe, falbontásba. Ha a közönség nem is, mi partizán módjára időnként
átvágtuk egy bicskával a nejlonkötelet, és fura embercsempészként átvittünk magunkkal pár NSZK-ban ragadt embert a keleti oldalra, de előfordult persze a
klasszikus kelet-nyugati átsompolygás is. Egy esetben a fiatal szervező hölgy fonó-szövő női Kőműves Kelemenként éppen azt kötözte újra, amit átvágtunk, miközben már újabb lukat vágtunk a falon, de kiderült, egyáltalán nem bánta. Érdekes kérdést vet fel persze az is, hogy vajon, ha a fal egy művészeti alkotás(nak
néz ki), akkor szabad-e tönkretenni. Vajon, ha a berlini falat Antoni Gaudí építette volna egyedi porcelánelemekből, akkor az összezúzása nem lett volna-e barbárság? Mi egy bicskával szavaztunk a kérdésben. A fal végleges ledöntésére amúgy csak a zárónapon került sor. Ferenczi Gyuriék még elsüthették a színpadról
(mint minden addigi zenekar), hogy „és most a keleti oldal hangját szeretnénk hallani”, de az utánuk következő, forró hangulatot teremtő lengyel etno-csapat a
Dikanda egyik pörgős száma alatt végre egyesülhetett a két oldal. A falat lebontották, az őrjöngő tömeg már közösen ünnepelhette a csapatot a végén… Május
2-án éjfél körül az ország számos pontjáról összetrombitált zenészekből álló, a kiváló Palimo Storyra épülő Cigány-Magyar Progresszív Zenei Műhely vezette
elő Both Miklós dirigálásával a záróbulit. Ez volt az első koncert az egyesítés után, és ez volt az utolsó a 2015-ös Mediawave-en. Ezután hajnalig még tartott a
búcsúparti az egyik helységben, ám mi már hazafelé ballagva csak azon gondolkodtunk, mitől volt olyan különleges Bujdosó János gitárjátéka, hogyan festették
fénnyel tele a bástya falait, miért is volt jó annak a két lánynak a függőleges falon (gumikötéllel felfüggesztve) táncolni. De legfőképp arról, …hogy hány év van
még a Mediawave-ből. És reméljük: még nagyon sok.
JazzMa.hu
Mohácsi Péter: Syrius Legacy a Mediawave-en
2015.05.04. /részlet/
…A kései órán kezdődő Syrius Legacy koncert méltó felvezetése volt a délutáni közönségtalálkozó és beszélgetés Ráduly Mihállyal, melyen egy maroknyi elszánt Syrius rajongó, valamint Maloschik Robi és Wahorn András vett részt, felidézve a mesebeli múltat… Az esti koncertet megelőző percekben Ráduly
Mihály átvehette a Mediawave Párhuzamos Kultúráért Díját… Majd felcsendült végre az „Ördög Álarcosbálja” anyag a Syrius Legacy tolmácsolásában a teltházas koncertteremben és a régi varázslat ismét bekövetkezett… Az öreg, kritikus, Syriuson felnőtt fülek számára az élmény tökéletes, de ez tükröződik a közönség zömmel fiatal tagjaiban is, igazolva, hogy a Syrius muzsikája az eltelt 45 év alatt mit sem veszített frissességéből.
Hét nap (Szabadka)
Szerda Zsófi: Fényírók és hangfestők
2015.05.13. /részlet/
…Azt hiszem, a legnagyobb szenzáció — és egyúttal kettős érzelmeket ébresztő dolog — egy fal volt, mely a fesztivál idei tematikáját is adta. Fal, falak. Falak
bennünk, körülöttünk, közöttünk. Képzeljünk el egy erődöt a kerekded udvarával, egyik végében a nagyszínpaddal, a másik végében pedig egy nyitott folyosóval.
Ez az udvar volt teljes egészében kettévágva egy fából készített, mindenféle anyaggal díszített, átlátszó, de át nem járható fallal, emlékeztetőül a berlini falra
s arra, hogy egy fal mennyire nem jó. Bár az elejében még annak tűnt, érdekes volt… Később a zenekarok is rájátszottak az előttük húzódó válaszvonalra, s
buzdították hol a keleti, hol a nyugati oldalt… Lebontottuk a falat. Tehát megtanultuk: falak nem kellenek, és csak csendben teszem hozzá — a határokkal is
gond van. Ha az idei Mediawave minden programját fel akarnánk sorolni, ez a két oldal nem lenne elég. Filmek reggeltől estig (hiszen ez mégiscsak egy filmfesztivál), kiállítások, színházi előadások, egy igazi esküvő, táncbemutatók, felolvasások, irodalom, konferenciák, kóstolók, koncertek és műhelymunkák….
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Nagyon érdekes volt a Duna-parton megrendezett nemzetközi esküvő. Két bolgár fiatal ugyanis eldöntötte, hogy ők márpedig a Mediawave-en kelnek egybe.
A menet zeneszóval vonult az erődből a Duna-partra, csángók és romák, amerikaiak és pestiek, bolgárok és mi mindannyian együtt ünnepeltük a két idegen
— mégis valahogy nagyon is ismerős — esküvőjét a víz mellett. Utána töltött káposztát osztottak, majd folytatódott az éneklés és a tánc egészen sokáig.
Vannak visszatérő arcok, illatok (ó, az a sült kolbász és ó, az a csokis-szilvás rétes), kutyák, színek s a világ legkényelmesebb vaságyai… Vannak furcsa
arcok, és mindig találni valakit, aki jól táncol… A Mediawave-en azért szeretem a koncerteket, mert nem a megszokott, Magyarországon mindenütt híres zenészek, együttesek lépnek fel, akiket minden nagyobb nyári fesztiválon hallhatunk és láthatunk. Amikor először átfutjuk a zenei kínálat listáját, nem sok ismerős
névvel találkozunk… a felhozatal, mindig meg tud lepni, zenei stílusok keverednek — etno, dzsessz, underground, népzene, rock, punk, táncolós zenék —
sok külföldi fellépővel, az idén a legjobban a La Troba Kung-Fú, a Nat Osborn Band, a Dikanda… adta azt, amit egy jó koncerttől elvárok. Extázist, eufóriát,
ritmust, érzelmeket. Ők nyűgöztek le, és repítettek el egy másik, sokkal mosolygósabb világba. Hát hogy is ne repítettek volna, amikor a jó zenészek nem teremnek minden kertben, ezúttal pedig egy olyan piacon voltunk, amelyen a kofák válogatott zenei gyümölcsöket kínáltak. A Mediawave egy családias fesztivál.
Minden értelemben. Fényírók és hangfestők. Érdekes az a fajta érzés, hogy mindenki valahogy ismerősnek, régi barátnak tűnik. Rád köszön, visszaköszönsz,
bárkihez odamehetsz, és elkérheted akár a pulcsiját, akár a kanalát. Mert régi barát, és minden évben izgalmas beszélgetéscsomagokat hozok haza a táskám
kiszsebében. Ráébredések, benyomások, minden az agy halott részeit manipulálja egy kis diódával vagy diós rétessel vagy a hangok és a színek vibrálásával.
Én receptre írnám fel a sok eltunyult és otthon ülő embernek.

A spontán falbontás, amit kevesen láttak 2015.05.01.
A szervező szemével is visszaigazolhatjuk, hogy milyen érdekes és ellentmondásos hatásokat váltott ki a fal építése és használata. Nem kis örömünkre, mert
így érzékeltük, hogy működik a koncepció. Az első három nap csak épült és diszítődött, majd egyre kellemetlenebb akadályt kezdett okozni az együttlét közösségei
számára. Először sokak számára csak viccnek tűnt, majd egyre idegesítőbb lett. Mint szervezők, kaptunk érte rengeteget és nem volt egyszerű kitartani, de
sikerült. Egy idő után elkezdődött érlelődni az emberek egy részének agyában a lerombolás vágya. Sok beszélgetés folyt erről az udvarban és a Duna-parton.
Komoly és komolytalan tervek szövődtek, tehát egyre jobban működni kezdett az idea. Azt tudtuk, hogy az építészhalllgatók által épített, léckeretes falat csak
komoly népharag tudja majd eltávolítani, tele vélelmezett veszélyhelyzetekkel. De szerencsére segítségünkre sietett egy kicsit megkésett, kívülről jövő csapat,
amely Király Laci dobozgyártó barátunk felajánlott, 1000 db papírdobozából szeretett volna jelképes falat építeni. El is kezdték építeni az utolsó előtti napon a
másik fal folytatásaként. De kora délután, úgy egy méter magasságban beleuntak. A következő kép -kisebb-nagyobb csoportok hajtogatják a dobozokat, üzeneteket
helyeznek el beléjük, vagy a külsejükre írnak, rajzolnak. És ez tartott késő estig, míg el nem fogyott az ezer doboz. A fal ekkora már elérte a két méteres
magasságot és 10 méter körüli hosszúságot. Kovács Norbert “Cimbi” kollégámmal szerencsére szem és fültanúja lettünk a fal leomlásának. Épp az Ékes koncertteremből jöttünk ki hajnal egy óra körül és valamiről beszélgettünk az ajtóban. Arra lettünk figyelmesek, hogy meginog az elég terjedelmes fal – az okot nem
láttuk – és szakaszosan megrogy. Amikor ezt látták a környéken tartózkodó fiatalok, nekiestek és földig rombolták. Ez kb. fél és egy méter magasság körüli, öt
méter széles és tíz méter hosszú, akadályt hozott létre. Egy ötletes fiatal fürdőmedencének fogta fel a halmot és nekifutásból hasast ugrott bele, amit aztán
sokan követtek. Fröcsögtek a dobozok. Kb. háromnegyed órás, hullámzó intenzitású ugrálás, dobozharc kezdődött, míg teljesen megszűnt a fal.
És még egy vicces, közben esett történés. Közvetlenül előttünk állt egy biztonsági őr, aki nem tudta, hogy mi szervezők vagyunk. Ezért egy ideig zavartan nézte
a falrombolás beindulását, majd kapkodva elővette a telefonját és nagy nehezen felhívott valakit. A következőt hallottuk, nem kis mosollyal az ajkunkon: - “Főnök!
Főnök! Itt háború van! Közbeavatkozzunk?” Szóval az együttlét közössége, minden szervezői vágyat felülmúlva, spontán megoldotta a fal bontását. Megkoronázta
a figyelemfelkeltő elképzelést! /Hartyándi Jenő/
JazzMa.hu

Ráduly Mihály beszélget Grencsó Istvánnal , Benkő
Róberttel és Molnár Csabával
2015.05.18. /részlet/
DERENGÉS dupla CD és ADYTON jazz tábor
…egy ideje nagy a serénykedés a Grencsó Kollektíva háza táján. Hallottam, hogy nemrégiben
stúdióba vonultatok és hat Szabados György szerzeményt vettetek fel… Én személy szerint
örömmel fogadtam már tavaly is, hogy valaki kézbe veszi Szabados György hagyatékának
ilyesfajta gondozását, hogy tovább éljen és közöttünk legyen a zenéje. De mégis mi volt az
apropója a lemeznek? - Már régóta napirenden van nálunk Szabados György zenei hagyatéka. Több éve elhatároztuk és neki is kezdtünk, hogy néhány
darabot életre keltsünk. Két évvel ezelőtt a Mediawave-en beszélgettünk erről a tervünkről Hartyándi Jenő barátommal, aki mindig is támogatta az újszerű törekvéseket, illetve a kísérleteinket. Azonnal fel is ajánlotta a bemutatkozási lehetőséget. Egy év telt el próbákkal, munkával, mire sikerült összeraknunk egy
nagyobb lélegzetű műsort. A 2014-es Mediawave-en mutattuk be először, amit aztán többször, több helyen is játszottunk,
játszunk azóta is. Ahogy érlelődtek a darabok, úgy kezdett a feszültség és az izgalom oldódni és
a zene élővé válni. Jött az igény, hogy igenis ezt rögzíteni kell…

MEDIAWAVE ANZIX

Klip Villányi László Kimméria című új kötetéhez,
2015.01.14. - Hogy hol van Kimméria és kik a lakói? Persze, hogy mindenki ezt akarja tudni! (Sári László)
Kossuth-díjat kapott a Hot Jazz Band – Mediawave-es vonatkozásokkal, 2015.03.16. - A csapat bőgőse, Juhász Zoltán "Nyunyi"
győri gyerek, a MEDIAWAVE-s körből került a jazztanszakra és a zenekarba. A csapat nevéhez számos jó hangulatú ravazdi és rómeres buli kapcsolódik.
Mediawave Tatán az Új Forrás meghívására, 2015.04.27. – “Az „Új Forrás” nevű, Komárom-Esztergom megyei irodalmi portál
és folyóirat beszélgetést szervezett…, a tatai Monoszkóp kultúrkocsmában… Jász Attila… vezette, animálta azt a kamara-beszélgetést, ahol Hartyándi Jenőt,
a Mediawave ősszervezőjét faggatta arról, milyen nyomokat hagyott létezésével az elmúlt 25 évben a Fényírók fesztiválja.
Ezt nevezhetnénk az érintettek szemszögéből akár átütőnek is, hiszen azok az évek, azok a napok elmúltak… Az erősebb vonások átmentek, és lassan meg
is változtak, átalakultak, a finomabbak pedig csak akkor és csak közelről látszottak, hogy aztán, évről évre átadják helyüket az újabbaknak. Ma már nem a „gigamegaságon” van a hangsúly, hanem az együttléten. Az együttlét fókuszában a fény, a hang, a benyomás és azok tünékenységének megragadása vagy elillanásuk élvezete áll.” /Lágler Péter/
Passport Control 33. Monostori Erőd, Komárom, 2015.04.28.-05.02. - film – fotó – zenei – építész – közösségépítő műhelyek: készült filmek:
Kővári Edit & Dalos Dorottya – Ajtó lánnyal, Vértes Ákos & Eifert András & Horváth László: F4L, Monory Csaba Bulcs – A Dunánál, Zserinváry Barbara –
Domb, csoportmunka – Dara, Fotósok: Csambal Tamás (Pozsonyeperjes), Szajkó György (Dunaszerdahely), Szücs Ildikó (Budapest), Albert Ágnes (Nagyvárad),
Niczuly Zósfia (Csermáton, Erdély), Bányász Emerencia (Gyegyóújfalu, Erdély), Montanaro Ethno Zenei Műhely (INT), Grencsó Ifjúsági Szabadcsapata,
Afrikai Tánc és Ütős Műhely, Tastinstallációs Műhely, FAQ Színházi Műhely, Gyiemesi Csángó Műhely
Cigány holokauszt film készült (nagyrészt) a Mediawave alatt, 2015.05.20. - Seres Tamás rendezésében és kollégánk Dömötör Péter operatőrmunkájával film készült a cigány holokausztról, Út AUSWITZBA - 371 CSILLAG címmel. A film legalább 2/3 részét a MEDIAWAVE alatt forgatták, ezért
szép számú "mediawave arc" látható benne.
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Mediawave a luxemburgi Jazz Machine Fesztiválon, 2015.05.17. - Három fesztivál - Budapest Jazz Fesztivál, Are You
Free? Fesztivál /Dunaszerdahely/ és a MEDIAWAVE - képviselte a magyar színeket a luxenburgi Dudelange városkájában. Nem egyszerű látogatásról volt
szó, hanem azért hívtak oda bennünket, hogy showcase keretében válogassunk a 15 látható zenekar közül.
25 minősített magyar fesztivál az európai porondon – a Mediawave is köztük, 2015.05.29. - Komoly szakmai elismerést
kapott a Mediawave Együttlét és az Ördögkatlan Fesztivál is, amelynek egyik alszervezője a Mediawave. 2015. május 8-án született meg az Európai Fesztivál
Szövetség (EFA) EFFE programjának első eredménye, amelyet a Magyar Fezstiválszövetség május 28-i közgyűlésén hoztak nyilvánosságra. 761 európai és
ezen belül 25 magyar fesztivál kapta meg az európai fesztiválminősítést 2015-2016-ra.
“Tekerj” című film nyerte a 4. Ökomenikus Diákfilmszemlét 2015.06.01. - A szabadon választott kategória díját Izer
János pannonhalmi bencés diák nyerte Tekerj! című kisfilmjével. A film a 2015 februári filmkurzusban készült, ahol a tanárok Hartyándi Jenő és Mátyás,
valamint Vaszari Julcsi voltak a MEDIAWAVE-s körökből.
“Az univerzumba emeltetek bennünket!” közösségépítő kulturális lovastúra a Balaton-felvidéken, 2015.06.14-20. – Immár harmadik alkalommal zajlott - Csabrendek, Zalaszántó, Tapolca-Diszel, Taliándörögd, Nemeshany útvonalon - a túra. Kovács Norbert 'Cimbi' javaslatára jött létre
a kezdeményezés, amelynek tagjai többségében egykori és mai néptáncosok… A lovastúra nagyon izgalmas hatásokat váltott ki a kis lovascsapatban és az
érintett lakosság körében. Ott hangzott el a címben szereplő, kívülről talán kicsit fellengzősnek hangzó mondat, de ott háromszori visszatapsolás után igencsak
nagy volt a valóságtartalma. Fontos megjegyezni, hogy a programot semmilyen alapítvány, állami szervezet nem támogatta! A túrát Hartyándi Jenő dokumentálta.
Tolnai Ottó 75 éves 2015.06.26. - A budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumban ünnepeltük Tolnai Ottó 75. születésnapját. A vajdasági költőt a MEDIAWAVE-hoz erős szálak fűzik. Sokszor volt tagja filmes zsűrinek, irodalmi esteket is tartottunk vele és a MEDIAWAVE szellemi védnökeként tiszteljük. Az
est kezdéseként levetítették Hartyándi Jenő és Villányi László "Flamingó térde - Tolnai Ottó portréfilmjét, majd barátai köszöntötték Tolnai Ottót: Beszédes
István, Danyi Zoltán, Szelevényi Ákos, Urbán András, Villányi László.
Boskovice 2015 – Mediawave testvérfesztivál Csehországban, 2015.07.03. - A fesztivált egy prágai szervezet, az UNIJAZZ szervezi 1993 óta,
amely egy egyáltalán nem tipikus nyári fesztiválnak számít Csehországban. Az idei fesztivál a MEDIAWAVE-vel partnerségben szerveződött. Szervezői itt
voltak májusban a Monostori Erődben és figyelték az itteni hangulatokat és abból építettek be szemelvényeket rendezvényükbe.
Passport Control 34. Népi Dokumentumfilm Készítő Műhely – Kiscsősz, 2015.07.09-12.
Elhunyt Fila Sándor 2015.07.26. - Sanyi, a Mediawave egyik elődének tekinthető Jazz Studium grafikusa volt a nyolcvanas években, aztán
Holper Péter barátjával a Mediawave-ek jazz programjainak rendszeres látogatója.
Passport Control 35. “Nyári berek” zenei, filmkészítő, hagyománygyűjtő, integrációsegítő műhelyek – Somogyfajsz, 2015.07.22-26.
Mediawave filmek a vajdasági Malomfesztiválon, 2015.07.29.- Vajdasági fanklubbunk szervezi Oromon a Malomfesztivált,
amelyben 6-8 szerb és magyar zenekar lép fel, valamint fotós műhelyt tart Pettendi Szabó Péter kollégánk. Továbbá filmeket vetítenek a Mediawave 25 éves
terméséből.
Ördögkatlan Fesztivál – Kisharsány, 2015.08.04-08. – A kisharsányi Mediawave üst programjából: Romungro Gipsy Band, Rétesműhely, Magyar Néptánc Műhely,
Boma Family (BEL), Gömöri asztal, Dresch Mihály, Folks, Gyimesi

és moldvai táncház, Kaszálófitnesz, Vizsolyi Nemzeti Színház, Nási asztal, Geröly Trió,
Meszecsinka, Nyitott Rezervátum Workshop, Workshopzárók: film, fotó, építész, tánc,
Nási&Roma&Magyar Progresszív Zenei Műhely záró (vezető: Both Miklós)
“…Tikkasztó hőség uralta a kisharsányi Kovács udvarház tereit is. A Mediawawe projektjeinek (részben újrahasznosuló) produktumai közt barangolva jól esett,
hogy az udvar porát rendszeresen locsoló lányok kérésre embert is öntöztek. Egy vízszóró berendezés kitüntetett helye volt a létesítménynek az öleléspont (’aki ide áll, kap egy
ölelést’) szomszédságában… A tibeti zenészeknek köszönhetem, hogy túljutottam a holtponton. Napok óta hallom, hogy Both Miklós, aki amatőr és profi, helyi és távolabbi zenészeket
harmonizál a katlanon, most igazán messziről érkezett kollégákat is bevon workshopjába. Kora délutáni próbájukon a rekkenő melegben még ő is azt hitte, hogy táncolni azért nem
fognak a kínai muzsikusok, majd csak este, ám nem így lett. Kövér és sovány, fiatal és idős, kínai, roma, helybeli és fővárosi, férfi és nő, fiú és lány, képzett és kevéssé képzett
zenész énekelt és különféle, errefelé alig látott hangszeren (is) zenélt. A tibeti nási zenészek szívet szaggató, lélegzetelállító, rendkívüli rezgéseket kibocsátó félórája mindenkit revitalizált…” /2015.08.09. Gilbert Edit/

Passport Control 36. Nemzetközi Nyári Művészeti Tábor (Ördögkatlan Fesztivál alatt) - film – fotó – zene - tánc – építészet – közösségi műhelyek, Kisharsány,
2015.08.01-08. Készült filmek: Dömötör Péter – Hasfiók és Fapofa, Seres Orsolya – Abor, Koblinger Ádám – Szerdán, Balogh Attila & Károlyi Nóra & Vaszari Júlia – Tájjelleg, Monory
Csaba Bulcs – Ne habozz, Godó Szilárd – Megbocsájtás, Kovács ildikó – Spot, Murányi-Matza Teréz (ROM) – Kedvesem, Izer János - …hattuk, Radu Igazság (ROM) – Gábor és
Julcsi, Bogdán Zoltán – Bigyó, Déri Lili – A ló meghal, a madarak kirepülnek, Szelestey Bianka – Aki ide tart. És rengeteg fotográfia a következőktől: Szücs Ildikó (Budapest), Nyilassy
Lili (Budapest), Vimmer Andrea (Budapest), Bányász Emerencia & Anna & András (Gyergyóújfalu, Erdély), Szejkó György (Brno, CZE), Kovács Ildikó (Budapest), Sára-Lukács
Andrea (Veszprém), Kovács Kriostód (Zabola, Erdély), Tóth Péter (Tardoskedd, Felvidék), Balogh Attila “Guczó” (Sanghai, Kína), Balogh Csobán (Hongkong, Kína), Csambal Tamás
& Bilás Zsuzsi (Pozsonyeperjes, Szlovákia), oktató: Zalka Imre (Budapest), Gyetvai Zoltán (Losonc, felvidék), Radu Igazság (Bukarest, Románia). Zenei Műhelyek: Grencsó Ifjúsági
Szabadcsapata, “SEB” Akusztikus Zenei Műhely – vezető: Horváth Dániel “Dudu”, Nási & Roma & Magyar Zenei Műhely – vezető: Both Miklós.
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