
Kedvcsináló,
hívogatóA FEHÉRLÓFIA

a A

ES TARSAI Képek
a Fehérlófia előadásából: 
a sámánok 
follcbeatet játszanak

Sokan ismerik a chi
lei Quilapayun együttes 
dalát (az ő vezetőjük 
volt a meggyilkolt Vic
tor Jara):

„T.e, ki csendben ülsz 
a sorban,

Gyere, gondolkozz 
csak el!”

Erre az együttgondol
kodásra és együttszóra- 
kozásra is invitálja ven
dégeit a KlSZ-kongresz- 
szus ideje alatt a Vá
rosligetben megnyíló if
júsági park. Aki ide be
téved, nehezen kevere
dik ki. Nem mintha 
bárki is erőszakkal 
visszatartaná, de annyi 
látni-, hallanivaló lesz, 
hogy megéri. Sőt, enni- 
inni is lehet, ahogy a 
majálison szokás. A 
sportversenyekre min
denki benevezhet, a ve
títéseken a Balázs Béla 
stúdió alkotásait, az if
júságról, a sportról és 
a mozgalomról szóló rö
vidfilmeket láthat a kö
zönség.

A szervezők minden
re gondoltak: ha a sza
badtéri programokat el
mosná az eső, a Kör
színházban vagy a pa
vilonokban tartják az 
előadást. A szabadtéri 
színpadon és a Körszín
házban egymást váltják 
majd az irodalmi szín-
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padok, együttesek, szó
listák.

A KISZ Központi Mű
vészegyüttes kongresz- 
szusi brigádjai végig a 
„fedélzeten” lesznek. 
Aki még nem látta a 
Fehérlófia című pol-folk 
szatírát, itt a szabadtéri 
színpadon megtekinthe
ti. A régi magyar mon
da mai mondanivalóval 
elevenedik meg, remek 
népzene és humor kísé
retében.

Ugyancsak a KISZ 
Központi Művészegyüt
tes „kötelékében” lép
nek fel a Folk Pódium. 
tagjai, azaz Vas János, 
Reöthy Gábor, Boros 
Lajos és a Kolinda 
együttes. Hogy milyen 
műsorral, arról Boros. 
Lajos a következőket 
mondta:

— Vas János a Kolin- 
dával együtt muzsikál, 
ö  egyébként néprajz 
szakos az egyetemen, 
több zenekar alapító 
tagja volt. A balkáni 
török betyárvilággal 
foglalkozik, különböző 
egzotikus hangszereken 
játszik. Számos latin
amerikai dalt fordított 
magyarra. A politikai 
sláger kiváló művelője. 
Reöthy Gábor a Váza 
klub felfedezettje, az ott 
kapott első kritika után

egy év múlva megújul
va mutatkozott be. Meg
zenésített József Attila-, 
Buda Ferenc-, Tamkó 
Sirató Károly-versekkel 
szerepel. Jómagam töb
bek között előadom Sü- 
verkrup, egy nyugatné
met kommunista énekes 
dalát.

*

Nem kell jósnak len
ni, de bizonyára érdek
lődők százai keresik fel 
a pavilont, ahol a fia
tal iparművészek tárják 
nagyközönség elé mun
káikat. A kongresszus 
alkalmából rendezett 
iparművészeti pályáza
ton mintegy száz alko
tó vett részt. A pálya
munkák a bútortól az 
étkezési eszközökig ter
jednek, természetesen 
nem nélkülözhetik a 
felsőruházatot sem.

— A pályázat egyik 
témája a dolgozó nő 
korszerű, különböző al
kalmakra illő, teljes öl
tözékét öleli fel — 
mondja Váradi László, 
az Iparművészeti Válla
lat munkatársa. — A 
bemutatásra kerülő 
munkák között megta
lálható a farmerruhá
zat, csakúgy mint a ké- 
zikötött-szövött ruhák,

A spanyol szolidaritási est szereplője: 
Borbás Gabi
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valamint a kiegészítő 
kellékek.

ötlet és fantázia jel
lemzi a házgyári laká
sokba tervezett bútoro
kat. Plachtovich Vilmos 
és EHer Gizella olyan 
szekrénysort mutat be, 
amelynek egyik oldalá
ból heverő, a másikból 
étkezőasztal varázsol
ható elő. A nálunk is 
egyre jobban meghono
sodó teammunkát, cso
portmunkát jelzi, hogy 
kettejükhöz textiles is 
társult Lovas Ilona sze
mélyében. A székekre 
például áttört, fehér
barna csíkozású kárpit 
került, s a barna füg
göny is hozzátartozik az 
együtteshez.

Horváth Szabolcs és 
Tolnai Katalin kerami
kusok jóvoltából kultu
rált színhangulatú, a 
funkciónak megfelelő, 
vagyis vendégvárásra 
alkalmas étkészlet ke
rülhet az asztalra. A ro
kon formák (kávés- és 
teáscsészék, valamint a 
különböző tányérok) a 
variálhatóság jegyében 
készültek. A készlethez 
kiválóan illeszkedik 
Kecskés Ágnes nyomott 
térítője.

Kellemes meglepetést 
szerez Szedleczky Ru
dolf és Leiszl Mária


