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— Mondjanak, kérem, pár szót
az alapítvány születésérôl!

— Több európai nagyváros után,
2007-ben Budapesten is megren-
dezték a Városmissziót. Ezen a ren-
dezvényen a Bíboros úr felkérésére
kulturális programokat szervezett
az a három hölgy — Dragonits Már-
ta, Kolek Ildikó és Toroczkay Ilona
—, akik késôbb, a Városmisszió sike-
rén fellelkesülve elhatározták, hogy
útjára indítanak egy civil kez de mé -
nyezést, mely a szakrális mûvészet
népszerûsítését tûzte ki célul. Lát-
ták ugyanis, hogy nem csupán
direkt módon, hanem a mû vé sze -
teken keresztül is lehet missziós te-
vékenységet folytatni. 

— Hogyan fogalmazható meg az
alapítvány missziója?

— Röviden talán így lehetne
összefoglalni: a mûvészetek nyelvén
igyekszik az evilági életen túlmutató,
szakralitás jelenlétre irányítani a fi-
gyelmet. Igaz, örök érékeket hirdetni
értékválsággal küzdô világunkban. 

— Miként próbálják ezt megvaló-
sítani?

— Az Ars Sacra Fesztivál kereté-
ben teremtünk erre lehetôséget,
mely nyolcadik éve van jelen a ma-
gyar fesztiválpalettán. Minden év
szeptemberének harmadik heté-
ben 9-10 napon át egyre több és
színesebb programot kínálunk a
zsidó-keresztény kultúra kimerít-
hetetlen tárházából merítve or-
szágszerte, és határon túl is egyre
többfelé. Az eseménysorozat rend-
hagyónak tekinthetô.

— Amennyiben…?
— Éppen az elôbb említett külde-

tése miatt. Több szeretne lenni,
mint mûvészeti esemény. Közösség-
teremtés, közös pontok keresése, a
párbeszéd megindítása vallások, vi-
lágnézetek között — ezek a hívósza-
vaink. Rendhagyó annyiban is, mert
a rendkívül színvonalas programo-
kat a nagy budapesti múzeumoktól
a vidéki gyûjteményekig, a koncer-
tektôl a színházi-, irodalmi elôadá-

„Ahhoz, hogy mindazt kifejezzük, amit az ember alkotóként megtapasztal a világmindenségrôl, és ami azon túl van, kevésnek bizonyul
a beszéd. De, létezik a mûvészet, amelynek ezer nyelve van, és amelyben mindig megcsillan valami, ami megmutatja: az ember jóval
több, mint amit képzel magáról. Mindez valamennyi mûvészetre igaz, de leginkább a szakrális mûvészetekre.” Erdô Péter bíboros
gondolatai hûen tükrözik annak az országos rendezvénysorozatnak az eszmeiségét, mely idén szeptember 20. és 28. között zajlik. A
zsidó-keresztény kultúrkörbôl válogatott magas mûvészi színvonalú programokat az Ars Sacra Alapítvány koordinálja. Dér Katalinnal
és Nagy Nórával, az alapítvány két munkatársával ültem le beszélgetni
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sokig ingyenesen látogathatja a
nagyközönség. 

— Mondanának valamit az idei
programokról!

— Kiemelt eseményünk a fesztivált
kezdô Nyitott Templomok Napja.
Szeptember 20-án nyílnak meg a kü-
lönbözô felekezetek templomai or-
szágszerte és a határon túl. Változa-
tos programjaikkal közel 100 hely -
színen várják a látogatókat. Majd
nyolc napon át a mûvészet majd min-
den területérôl, sok esetben szándé-

kosan profán helyszíneken, több ma-
gas színvonalú kortárs képzô- és
iparmûvészeti kiállítást, komoly és
könnyûzenei koncertet, színházi, iro-
dalmi elôadást szervezünk. Vendé-
günk lesz az Anima Musicae
Kamarazenekar, Baráti Kristóf
hegedûmûvész, Bogányi Gergely
zon goramûvész, Devich Gergely
csellómûvész, Dresch Mihály zenész,
Fabiny Tamás evangélikus püs pök,
Gryllus Dániel muzsikus, Fekete
László a zsinagóga fô kán tora, Konok

Tamás fes tô mû vész, Lackfi János író-
költô, Ma jo ros Áron szobrászmûvész,
Malcolm Bilson amerikai fortepiano
mûvész, a Miszt rál Együttes, Kéri
Kitty és Oberfrank Pál szín mûvészek,
a Nyíregyházi Pro Musica Leánykar,
Sebestyén Aba marosvásárhelyi szín -
 mûvész, Szent Efrém Férfikar. Ismé-
telten bekapcsolódnak Budapest leg-
nagyobb múzeumai — a Magyar Nem-
zeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Ga-
léria, a Budapesti Tör téneti
Múzeum, a Szépmûvészeti Múzeum

és a Petôfi Irodalmi Múzeum — egy-
egy szakrális témájú kiállítással, elôa-
dással, tárlatvezetéssel, koncerttel. 

— Hogyan tudják finanszírozni
mindezeket?

— Támogatásokból és pályázatok-
ból, továbbá adományokból tudjuk
megszervezni az Ars Sacra fesztivált.
Gyakran a fellépô mûvészek lemon-
danak a tiszteletdíjukról, az intéz-
mények térítésmentes helyszíneket
biztosítanak, segítve ezzel az ingye-
nesség fenntartását. 

— Milyen üzenetet adjak át olva-
sóinknak?

— Szándékunk, hogy az Ars Sacra
fesztivál eszköze legyen annak,
hogy a megfáradt, hitevesztett,
csüggedt ember is megérezhesse Is-
ten feléje nyújtott segítô erejét.
Meghívunk erre a szándékra min-
den olyan lelkes embert, kisebb-na-
gyobb közösséget, akik, amelyek a
szakrális mûvészetek kü lön bözô
ágainak mûvelôiként, vagy hasonló
ötletek megvalósítóiként csatlakoz-

ni kívánnak programsorozatunk-
hoz. Ötleteket, híreket, jelentkezé-
seket várunk tehát határon innen és
túlról, olyan szakrális mûvészeti
programokról, melyeket kisebb-na-
gyobb közösségek rendeznek saját
környezetükben ebben az idôben.
Így ezek az események nagy pél -
dányszámú mû sor füzetünkben meg -
hirdetve, egymást is erôsítve kötik
össze eget a földdel. E-mail címünk:
ars-sacra@ars-sacra.hu. Honlapunk:
www.ars-sacra.hu.


