Az irodalom éjszakája Debrecenben
Újabb fesztivállal

ጀ Az irodalom éjszakájával

ጀ bővül Debrecen sokszínű irodalmi élete. 2019. március

28-án 19.00 és 23.00 óra között 22 ország 23 írójának 23 szövegét 23 helyszínen olvassa fel a
Csokonai Színház 23 művésze.
Az irodalom éjszakája formabontó rendezvény. Különleges élményt ígér, mert mások társaságában,
érdekes, sőt különc helyszíneken, közkedvelt színészek hangján szólnak hozzánk más nyelveken
született irodalmi alkotások. Hazánkban Debrecen az első vidéki város, ahol otthonra talál ez az
irodalmi happening.
A Csokonai Színházban 2019. március 26-án tartották a debreceni eseményt beharangozó
sajtótájékoztatót, melyen részt vett Komolay Szabolcs alpolgármester; Gemza Péter, a Csokonai
Színház igazgatója; Lucie Orbók, a rendezvény főszervezője, a Cseh Centrum igazgatója, az EUNIC
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ጀ Azt gondolom, ahhoz, hogy ez az élet

tényleg bolondulásig gyönyörű legyen, az irodalom nagyban hozzájárul. Hiszen akik megmerítkeznek
benne, azoknak olyan élményeket nyújt, amik akár meghatározóak is lehetnek egy ember életében,
vagy egyszerűen szórakoztatnak, kikapcsolnak
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mondta az alpolgármester. Szavai szerint az

irodalom tükröt tart nekünk a saját korunkról, saját magunkról, olykor a politikai helyzetről

ጀ nagyon

sok mindenről. S ebbe a tükörbe belenézve kicsit mindig önmagunkról tanulunk valami újat. Debrecen
olyan város, amely a kultúrára, irodalomra, s az ezekkel kapcsolatos kapcsolatos tevékenységekre
mindig nagy gondot fordított. Ráadásul Debrecen dinamikusan fejlődő város, amely növekszik,
gazdaságilag erősödik. Azt a célt tűzte ki maga elé, hogy azt a változást, amely most zajlik, kulturális
téren is megerősítse, s olyan színes kulturális kínálatot nyújtson, amely a város presztizsét még
inkább növeli. E gondolat jegyében alkotta meg az önkormányzat Debrecen 2030-ig szóló kulturális
stratégiáját, s az abban kitűzött nagyon fontos cél az, hogy a kultúrához való hozzáférési lehetőség
bővüljön

ጀ minél több polgár jusson hozzá a kulturális javakhoz. Az irodalom éjszakája nagyon jó

lehetőséget ad arra, hogy szokatlan környezetben teret nyitva a nemzetközi kortárs irodalomnak
olyan találkozások jöjjenek létre, amelyek a mindennapokban, normál körülmények között nem.
Lucie Orbók főszervező, a Cseh Centrum igazgatója emlékeztetetett rá, hogy az irodalom éjszakáját
először 2006-ban tartották Prágában, azóta már 15 európai országban rendezik meg minden évben,
de tavaly nagy sikerrel debütált az esemény New Yorkban is. Debrecen az első magyar vidéki város,
ahol otthonra talált az irodalmi rendezvény, a felolvasásokat ugyanazon a napon Budapesten is
megtartják, ott már negyedik alkalommal - fűzte hozzá. Lucie Orbók szavai szerint az irodalom
éjszakájának
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Gemza Péter, a Csokonai Színház igazgatója hozzátette: csütörtökön 19 és 23 óra között a közönség

a helyszínek között vándorol, mindenhol 10-15 perces szövegrészletet hallgathatnak meg. A
színészek félóránként megismétlik a felolvasást, egy szöveg összesen nyolcszor hangzik el az est
folyamán. A felolvasások közötti 15 perces pihenő időben cserélődik a közönség. A tájékozódást
programfüzet és térkép segíti. Az eseményhez pecsételő játék is kapcsolódik, melynek résztvevői
értékes könyvjutalmat nyernek - ismertette.
Miután 2018 a családok éve volt, ehhez kapcsolódva a 2019-es irodalom éjszakája a családi fészek
témáját állítja középpontba. Javarészt pályájuk elején járó írók önéletrajzi ihletésű szövegeit
hallgathatják meg a különös irodalmi csemegére kíváncsi érdeklődők - hangzott el a debreceni
sajtótájékoztatón.
Forrás: www.debrecen.hu, www.mti.hu
Fotók: Miskolczi János
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