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Hírhozó

K U LT Ú R A

Örmény bemutatkozó est Rákoskerten
Kiállítások, filmvetítés, gálamûsor a kisebbségi önkormányzat szervezésében
 KILI TAMÁS
XVII. kerületi Örmény Kisebbségi
Önkormányzat szervezésében szeptember
29-én került sor Zárai
Lukács építész festmény- és Balabanian
Hartioun fotómûvész
„Örményország
képekben” címû fotókiállításának megnyitójára
a Rákoskerti Mûvelõdési Házban, amelyen.
megjelent Fohsz Tivadar
alpolgármester, Hatvani Zoltán önkormányzati képviselõ, valamint Zárai Lukács István, a XVII. kerületi
Örmény
Kisebbségi
Önkormányzat elnöke.
A tárlatot Fohsz Tivadar nyitotta meg, aki
köszöntõjében a ma-
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gyar és az örmény nép
történelmi kapcsolatairól beszélt, amely sok
párhuzamot takar. A
kiállított képekkel kapcsolatban külön is
hangsúlyozta: látszik,
hogy egy olyan mûvésszel van dolgunk,
aki korábban mérnökként dolgozott. Ez a le-

tisztult, egyenes vonalvezetésen alapuló stílus és technika azért áll
különösen közel a szívéhez, mert maga is
mérnökember. A megnyitón közremûködött
Zárug Rita, Lüszine
Hakopján énekesnõ, valamint id. Szabó László
és ifj. Szabó László, akik

Nõstény álom
Für Anikó koncertje
 MUNKATÁRSUNKTÓL
któber 20-án, szombaton
este 19 órakor Für Anikó
színmûvésznõ koncertjére várja az érdeklõdõket a Dózsa
Mûvelõdési Ház. A Nõstény
álom címmel megjelent lemez
nem szokványos hanganyag,
inkább egyfajta önvallomás,
amelyben a mûvésznõ számos
arcát mutatja meg: „Nõi zenei
önéletrajz, szubjektíven objektív megszólaltatásban – mondta el Für Anikó a lemezen szereplõ dalokról. – Személyes
hangvételû anyag; benne van-
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nak õk a zenével, a költészettel,
én hozzáadom azt, ami én vagyok.”
A koncerten közremûködnek: Hrutka Róbert – gitár,
Jamie Winchester – vokál, gitár, Schmidt Vera – vokál, gitár, Dely Domonkos – vokál,
perka, Galambos Zoltán – billentyûk, Giret Gábor – baszszusgitár, Kottler Ákos – dobok, Virtuózok Vonósnégyes. A dalok szövegét Bereményi Géza írta, megzenésítette Hrutka Róbert. Zenei
rendezõ: Jamie Winchester.
Belépõ: 1800 forint.

egy autentikus örmény
fúvós hangszert, a dudukot
szólaltatták
meg.
A bemutatkozó est
az Ararát címû film
vetítésével folytatódott, majd a gálamûsor
keretében
örmény
anyanyelvû énekekkel,
és magyarra fordított

versekkel
Avedikian
Viktória és Zárug Rita
adott ízelítõt az örmény nép zenei és irodalmi kultúrájából. A
gálamûsor elõtt Zárai
Lukács István, a XVII.
kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnöke mondott köszöntõt.
A program, amelyet
a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért
Közalapítvány, az Országos Örmény Önkormányzat
és a XVII kerületi önkormányzat támogatott, kóstolóval zárult,
ahol jellegzetes örmény ételeket kínáltak,
pohárköszöntõt mondott Hatvani Zoltán
önkormányzati képviselõ.

