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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 di-
menziókban 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 mondan-
dójukat. 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 éve-
kig, 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. Ams-
terdamban 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 vi-
lághírű szaxofonossal való házassága és New Yorkba költözése után népi bőgőzni is megtanult. Ma az 51 éves New York-i Magyar Ház elnöke és a néptánc-
csoport vezetője. 
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A szervezésben résztvevő főbb munkatársak

Kuratóriumelnök: Sragner László • Szervező: Hartyándi Jenő, Kádár Sándor • Ope-
ratív csoport, program koordinátorok: Varga Júlia, Hartyándi Flóra, Szalai Zsolt,
Székely Ágota • Egyéb: Deésy Gábor, Nagy Péter, Jörg Tibor, Vajda Violetta,
Schmidt Péter, Naszály György

A nemzetközi filmes verseny díjazottjai

Filmprogram

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

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

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
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BENKŐ Róbert - jazzmuzsikus /1952- 
A magyar improvizatív zene nagy öregje (Dresch Quartett, Dél-Alföldi Szaxo-
fon Együttes, Grencsó Kollektíva)
FÁBRI Géza - népzenész (YUG/HUN) /1953-
Vajdasági származású, moldvai csángó népzenét játszó muzsikus, a Men-
tés másként zenekar vezetője.
GRANDPIERRE Attila - csillagász, költő, muzsikus /1951-
A magyar zene teljesen külön utas muzsikusa, filozófusa.
KISS Béla - festőművész (ROM) /1942-
Erdélyi, 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

Jazz-blues-improvizatív zene: Nyitóperformance - Kiss Béla (festő) & Gren-
csó 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 Un-

dergriund (HUN),
„Cafés & Citizenry”

– a roma zene prog-
resszív megújítása

( I TA / H U N / R O M ) ,
Csángálló (HUN), Cse-

rók Táncegyüttes (HUN),
Fajkusz Banda (HUN), Fe-

renczi György & Rackajam
(HUN), Follia! (BEL), Grand-

pierre Attila Műhely (HUN),
Hvarna Musical Theatre

(RUS), Kalotaszeg Táncegyüt-
tes (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 Cso-
daszarvas (HUN), Varga István „Kiscsipás”

(ROM) 
Rock és Buli: Gagarin Gyermekei (RUS),

Humble Grumble (BEL), Roundnine (HUN),
Jazzdancefusion táncest Penguin Sound System

(HUN)

A nemzetközi zenei program főbb pontjai:

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)

színpadi hátterét, mostanság pedig az erődbeli Ékes teremét.
Lubomír PUSKA - kulturális szervező (SLK) /1966-
Szlovákia szervező kolléga, aki vagy tíz éven keresztül szervezte a Media-
wave szlovák, lengyel, cseh helyszíneit.
James Blood ULMER - jazzmuzsikus (USA) /1940-
Stílusalkotó fekete amerikai jazzmuzsikus, aki négy alkalommal örvendeztette
meg a Mediawave közönségét.
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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 kockázat-
mentesebb 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 - alapít-
ványunk 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 elő-
készített és a látható anyagi forrásokkal megtámogatott verziók közül eldöntsünk a fesztivál továbbélését legjobban biztosító, a válságos helyzetet legkisebb preztizsvesz-
teséggel 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 gondolkodás-
módot… 
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 (te-
lefonos 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 rá-
kérdeznek 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 értel-
metlen 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 kö-
telmeket. 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 tet-
szésünket. 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 rensdelkezésünkre, 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 szombathe-
lyiekben - 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 „fesztivál-
hangulat”. 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 váalsztásával, 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 ren-
dezvény 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 hangu-
latát:.. 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 ma-
gukkal 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 no-
vemberben 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 jegy-
árak 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 csök-
kenőek. Ez alapos korlát lehet, ha az ember nem tudja áthangolni magát az új vi-
lágra, 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 megérez-
tem, és egy őszi kis kísérleti (anti)fesztivál után, már az idei MEDIAWAVE-et is ennek
szellemében készítettük elő. Azaz olyan helyszínt választottunk, ahol ezen elgondo-
lásunk 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 Van-
dermark & 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 ked-
velői. A nagy öreg - most 70 éves - James Blood Ulmer pedig már visszajáró vendég ná-
lunk…

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 elkép-
zelése, 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 mű-
vészeti 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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Digitalizálási megbízás a Magyar Műfordítók Egye-
sületétől, 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 vál-
ságokkal terhelt, növekedéskényszeres világából a környezettudatos lét tudatos gya-
korlásában látják a kiutat.
Cafés & Citizenry 2. Lanciano, Olaszország, 2012.02.24. - Két zenész-
szel (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 pro-
jektjét olasz és romániai barátainkkal.
Elhunyt Bak Zoltán (1963-2012), Győr, 2012.03.14. – Egyedi hangú mu-
zsikus, 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 ha-
gyományőrzés 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 ha-
sonlóan 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, ani-
mációját. Az animáció ötletét Balog Zoltán államtitkár, a projekt fővédnökének az első állo-
más záróján elmondott roma teremtéstörténete adta. Azaz az Isten amikor formálta/sütötte
az emberiséget, kit elégetett (négerek), ki nem sült meg eléggé (fehérek), és harmadjára si-
került neki a sütés. Ők lettek a romák.
Passport Control 23. Nemzetközi Film és Fotó Műhely (Mediawave alatt), Ko-
márom, 2012.04.26-30. Készült filmek: Knausz Dávid – Firka, Juhász Jozefa – Hovámészte?,

kitörési lehetőségekről Jenővel, a Hartyándi-
val, hol Debrecenben, hol a fesztiválszövet-
ség - az ország különböző pontjain
megrendezett - gyűlésein. A keleti rész kép-
viselőjeként érdekelt, hogy működnek a dol-
gok nyugati végeken. Milyen előnyöknek
örülnek, és milyen hátrányokkal küzdenek ar-
rafelé. 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 kul-
turális „sziget a mindennapok tengerében”. De egyáltalán nem mindegy, hogy egy sziget milyen. Kopár (japán) vagy paradicsomi (konzumkarib). Azaz a kö-
zönség 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 rep-
rezentánsa 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 fa-
papucsot váltanak farmernadrágra. A cserealap nem mindig textília, van bor, méz, kolbász

és pálinka is…
MEDIAWAVE ANZIX
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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 mű-
vészeti 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 itélte 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), Kis-
harsány, 2012.07.30-08.05. Készült filmek: Murányi-Matza Teréz –
A.F.A., Krausz Dávid – Az én mesém, Kob-
linger 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, Csán-
gálló, 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 vi-
dámabb, 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, aszal-
vány, 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 MEDI-
AWAVE 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 film-
klubja, 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.


