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2013. év
Deésy Gábor „Kacsa” - Élmények Ujguriából
Mintha csak tegnap történt volna, ahogy útnak indultunk a távoli Keletre, jó emberekkel, jó emberekhez teli kíváncsisággal, izgalommal. 11 óra repülés után
érkeztünk Pekingbe, 6 órányi időeltolódás fogadott minket, mely télen 7 óra, mivel Kínában nincs nyári/téli időszámítás, de ez kedvezően hatott az éjszakai
teherbírásunkra, a nappalira már kevésbé! Bár a Pekingben töltött időről is lenne mit mesélni, mégis a következő állomás eseményeiből ragadnék ki élményeket
az ott írt naplóm segítségével. Nyugat-Kína-Dzsungária-Új határ-Kelet Türkmenisztán! Van amelyik szó használatáért börtön jár Kínában. Ürümqibe  érkezé-

sünkkor azt hittük, hogy egy másik országba érkeztünk, az első ami eszembe jut, hogy míg a hotel előtt várakoztunk feltűnt
egy platós teherautó, platóján három dobos és egy zurnás. A muzsika hallatán Földi Lehel furulyás barátunk futásnak eredt
a kocsi felé, majd eltűnt a távolodó platós járgánnyal együtt. Vendéglátónk, ki mellesleg Magyarországon tanult és kiválóan
beszél magyarul már eltűntként kezelte barátunkat. Az utcán mindenhol nagy érdeklődés fogadott minket, főleg mikor az
utcán zenélő emberek közé beálltak a mi zenészeink is. Ilyenkor földindulásszerűen gyűltek körénk az emberek. Hatalmas
tömeg vett bennünket közre, persze ehhez kellett Grátzy komám is, aki ekkora már a helyi borbély által kopaszon, ujgur
viseletben, ujgur sapkában, dobbal a kezében hergelte a tömeget. Egy idő után a rendőrök terelték hátrább a tömeget,
hogy levegőt kapjunk. Kis idő elteltével sokan a tömegből kilépve nekiálltak táncolni, ami tovább fokozta a hangulatot.
Ahogy kezdett egyre kezelhetetlenné válni a helyzet, a rendfenntartók próbálták feloszlatni a tömeget. A zenészek leállítá-
sával ez nagy nehezen sikerült, de addigra én már odébb sodródtam a tömeggel, akik így cm-re az arcomtól mérhették fel
számukra furcsa lényemet.
Másnap útnak indultunk Turfánba, a Turfáni medence városába, ami híres arról, hogy az odavezető út a világóceán szintje
alatt fekszik  (-154 méter), továbbá szőlő termesztéséről. Érdekessége, hogy nem bort és nem is pálinkát készítenek belőle,

hanem inkább mazsolát. Szárítják a sivatagban épített vályogból készített épületeikben, amelyet a száraz szél könnyedén jár át.
Emin rokonságánál tölthettünk pár napot, távol a várostól, hatalmas hegyek által szegélyezett úton, telis tele szőlőszárító épületek mellett haladtunk buszunkkal.
Elhaladunk a tűzhegy mellett is, mely arról kapta a nevét, hogy tojást lehet sütni a szikláin. Helyi zenészek társaságában töltöttük időnket. Természetesen
birkát öltek a tiszteletünkre, melyet aztán az ott tartózkodásunk alatt sikerült is elfogyasztani, majdnem! Ugyanis jött a telefon, hogy a turfáni fesztiválszervezők,
akik hivatalos meghívóink voltak, vidéki utunkat megszakítatják velünk, hogy lássák és hallják programunkat. Egy sportcsarnok nagyságú helyen öten néztek
meg bennünket és az előadáson kívül le kellett fordítani nekik népdalaink szövegét.
Három rendőri ellenőrző ponton átjutva jutottunk be a fellépés helyszínére, ahol előkerültek újra a hangszerek, és mint ahogy azt már megszokhattuk hatalmas
tömeg vett bennünket körül. De ismét csak rövid ideig szórakoztathattuk magunkat és a helyieket, ugyanis a helyszínt biztosító rendőri alakulat szó szerint
mindenkit kizavart a szabadtéri, félkör alakú teátrumból, a zenélést pedig beszüntette. Miután a tér kiürült már csak a belépővel rendelkezőket engedték be,
de először a rendőrök, katonák masíroztak be és ültek le kis székeikre, a félkör belső területén, közvetlenül a színpad előtti két oldalon. Középen szemmel lát-
hatóan a vezetők és családjaik foglaltak helyet, mindez egy kordonnal elválasztva. A kordon túlfelén rendőrök, majd a félkör lépcsőin a nép. A bemutatkozásra
8 percet kaptunk, mondtuk oké, persze. Átutazzuk a fél világot, hogy 8 percet mutathassunk kultúránkból, gondoltam viccelnek. Nem vicceltek! A 6. perc utáni
másodperben, miközben a zenekar még fújta, én pedig önfeledtem táncoltam, lekevertek bennünket! Fények, hang, erősítés le! Köpni, nyelni nem tudtunk!
Na de ez van! 
Mindezek ellenére életem egyik legszínesebb, legváltozatosabb két hetét töltöttem a Mediawave csapatával! Örülök annak, hogy betekintést nyerhettem egy,
a magyar néphez közeli rokon nép életébe!

Deésy Gábor – gasztronómia, kulturdiplomácia
Fiatal néptáncosként már a korai fesztiválokon ott táncolt és mulatozott. 2006-tól, miután a győri Széchenyi tér vált a Mediawave Fesztivál központi terévé, a
gasztronómiai programok szervezője lett. Majd egyre nagyobb szerepet vállalt a fesztivál közép- és dél-kelet-ázsiai kapcsolatteremtésében. A fesztiválon is
komoly kultúrdiplomáciai tevékenységet folytat.

Monostori Erőd, Komárom
NyME Egyetem, Szombathely

2013. április 30 – május 04.

A szervezésben résztvevő főbb munkatársak

Kuratóriumelnök: Sragner László • Szervező: Hartyándi Jenő, Kádár Sándor • Ope-
ratív csoport, program koordinátorok: Varga Júlia • Egyéb: Deésy Gábor, Nagy
Péter, Jörg Tibor, Falaky Zsolt, Schmidt Péter, Korcok Péter

A nemzetközi filmes verseny díjazottjai

Filmprogram

79 országból 1251 nevezés érkezett, ebből 89 nemzetközi verseny, 76
nemzeti verseny, továbbá 57 speciális és tematikus programok. Nevezési
kategóriák: általános, kisebbségi, porlepte dobozok, „A nagy háború”

A legjobb játékfilm 
Veit Helmer (GER): BAIKONUR
A legjobb rendező különdíja    
Tudor Giurgiu (ROM): CSIGÁK ÉS EMBEREK

A legjobb kisjátékfilm díja  
Dekel Nitzan (ISR): PÁLYA
A legjobb művészeti alkotás különdíja        
Timofey Zhalnin (RUS): F5
A legjobb animációs film díja       
Sandra Desmarieres (FRA): BAO
A legjobb kísérleti film díja        
Ashley Michael Briggs (GBR): NEM JÖN AZ IHLET
A legjobb dokumentumfilm díja        
David Wondráček (CZE): SZERELEM A SÍRBAN
A legjobb zenei film díja        
Desirée von Trotha (GER): WOODSTOCK TIMBUKTUBAN
A legjobb magyar film díja        
Szabó Szonja (HUN): TURISZT
A tolerancia különdíja       
Vácz Péter (HUN): NYUSZI ÉS ŐZ
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Nemzetközi zsűri

Játék- és kisjátékfilm zsűri:
DURST György - producer (HUN) • Kafka JAWORSKA - fesztivál igazgató,
tofifest (POL) • Iliana KITANOVA - színésznő (BUL)
Animációs-, kísérleti és dokumentumfilm zsűri:
Radu IGAZSÁG - animációs filmrendező (ROM) • Boris Mitic - dokumen-
tumfilm rendező (SRB) • Vera NEUBAUER - animációs filmrendező (UK)

Zeneifilm zsűri:
Iva BITTOVÁ - énekes, muzsikus, színész (CZ) • GRENCSÓ István -
muzsikus, fotós, filmes (HUN) • LAKATOS Mónika - énekes, táncos (HUN)
Magyar filmek zsűrije:
DURST György - producer (HUN) • HARTYÁNDI Jenő - fesztiváligazgató
(HUN) • SILLÓ Sándor - rendező, dramaturg (HUN)

PÁRHUZAMOS KULTÚRÁÉRT DÍJ 2013

BALOGH Attila - költő, író /1956-
Különutas cigány költő, lapszekesztő.
BATA Rita - koreográfus, táncos, rendező /1973-
Alulról jövő kortárs táncos, akit nem nagyon fogad be a pesti táncos világ.
Munkái szorosan kapcsolódnak az ázsiai kultúrához.
Leena CONCQUEST - énekes (USA)
Művészetét mélyen átitatja az amerikai jazz hagyománya. Saját, egyéni hanggal,
stílussal rendelkezik. Többször vezetett énkes műhelyeket a Mediawave-en.
LAKATOS Mónika - énekes, táncos
Saját közösségében tanult énekelni és táncolni, „anyanyelvként” sajátította el
a roma dallamvilágot. Tagja volt a Mediawave zenei film zsűrijének.
PETRÁS Mária - énekes, kerámikus (ROM) /1957-
Moldvai csángó magyar énekes és képzőművész, aki egy ideje már Magyar-
országon él és dolgozik.

Jazz -improvizatív zene: Iva Bittová & Hamid Drake Duo (CZE/USA), Leena
Conquest (USA), Tóth Viktor Tercett, Dangerous Muics (GBR/dél Afrika),
Dresch Quartet, Eastern Boundary Quartet (USA/HUN), Geröly Trió, Grencsó
Real Time Music Kollektíva, Gush (SWE), Gutbucket (USA), JÜ (HUN), New
Language (USA/GBR), Thea Soti & Nanaya (GER), Spinifex Quintet (HOL) 
Ethno és népzene: Alabanda, Autentikus moldvai csángó népzenészek
(ROM), Csángálló, David Yengibarian (ARM/HUN), Ferenczi György & Rac-
kajam, Romano Trajo, Romungro Gipsy Band, Ördöngős Zenetanoda
(SLK/HUN), Wang Xiao Band (CHI) 
New Lines – Underground – Kortás zene: 12z, Iva Bittová (CZE), Bujdosó
János Trió, Kampec Dolores, Leben Guaia Guaia (GER), Manorexia (USA),
Néhre Daniela, Rutkai Bori & Specko Jedno, Wattican Punk Ballet (ARM),
Wakachuka
Buli - Mulatság: Csángálló analóg diszkó, DJ Pozor, Penguin Sound System
– tündérek a tű alatt, Silló nem Dj

A nemzetközi zenei program főbb pontjai:

RUTKAI Bori - énekes, képzőművész /1973-
Egyéni hangú énekesnő, dalszövegíró és zenekarvezető. Régebben rend-
szeres résztvevője volt a Mediawave nyári táboroknak.
VILLÁNYI László - költő, szerkesztő /1953-
Az irodalmi középgeneráció egyedi, vidéki életpályáját befotó képviselője. A
Műhely Folyóiraton keresztül pedig alakítója is.
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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.

Vaskarika.hu
Kónya Nóra & Büki László: Nem könnyű felfordítani a
napot Szombathelyen 2013.04.25. /részlet/
Egy napra költözött az idén is Komáromban állomásozó Mediawawe Szombat-
helyre. A városon beül az NyME-SEK Bölcsészettudományi Kar épületében pró-
bálták a FELfordítani a NAPot… A rég elfelejtett termékenység és szerelem ünnep
újraélesztésére tettek kísérletet tegnap. A földszinten csere-bere piac hangolta a
látogatókat… A hallgatók képzőművészeti alkotásai díszítették a területet, melyek
között akadt olyan, amitől tényleg leesett az állunk. Természetesen közben mind-
végig pörögtek a filmek, nőiségről, fiatalságról, erotikáról, kísérleti filmek, animációs
filmek, zenei filmek. Jót tett a tavaszi időjárás is a tegnapnak. Az első szoba a ter-
mékenység témakörét tárta a látogató elé - belül mindenhol anyagdarabok lógtak,
egy gigantikus szülőcsatornát szimbolizálva, alul pihe-puha tollal és párnákkal bé-
lelve. Aki áthaladt rajta, a végén "újjászülethetett", lévén a "sátorvég" egy vaginát
szimbolizált. Nem kellett nagy bátorság ahhoz sem, hogy a piros zselatinos lében
"úszó" babát (magzatot) megfogjuk, az anyaméh biztonságát és életszerűségét
szemléltető üvegben. Közben szívdobogás, lüktető ritmusok és füstölők fokozták
még jobban a hangulatot… A Savaria Slam Poetry is termékenységi ritmusra vál-
tott… A zenei (nap)felfordulásról a BBRT New Language négy muzsikusa gondos-
kodott este. Fellépésük igazi koncertkuriózum volt a javából, improvizatív
folyamatzene, amit free funk-ként nevesít a zenei stílusmeghatározó… (A végére)
nekünk a NapFELfordulás összességében kicsit napfogyatkozás jellegű lett. Az
ötlet szokás szerint remek volt, az igyekezet meglátszódott, de amíg nem landol
termékeny földben, szívben és testben a kultúra, addig jóformán kárba vész néhány
ember lelkes, a mainstream kultúrától eltérő igyekezete. Külsős, civil látogatót
szinte alig láttunk, és sajnos az egyetemistákról is lepergett a programfolyam, mint
impregnált túradzsekiről az esőcsepp. Sebaj, májusban jön Csuta, lehet majd gya-
korolni Belga-mód "A pálinka befele, az igény meg lefele" igazságát.

Vaskarika.hu
Büki László: Éled az erőd
2013.05.01. /részlet/
Április 30-án májusfaállítással kezdetét vette a 23. Mediawave, Magyarország leg-
nagyobb sztármentes kisfesztiválja a komáromi Monostori Erődben. A fesztivál
szellemiségéhez méltóan a csángó néphagyományoknak állított emléket az egész
rendezvényt átszövő moldvai csángó lakodalmas kezdete, a lánykérés. Ferenczi
György és zenekara, a Rackajam most is "szerves része" volt ökoblues-ával a
Duna-partnak, az Ékes Teremben pedig J. G. Thirlwell kortárszenei projektjét, a
Manorexiát tekintettük meg.  Épp jókor érkeztünk: már állt a májusfa a Monostori
Erőd Duna-parti bástyája előtt, körbetáncolták ifjak s idősek és az első "fesztivál-
fecskék". Tavaly a zárónapra esett ez az esemény, idén a nyitónap keretében tisz-
telegtek a legények a hölgyek, lányok előtt. Ez az idei téma, a nőiség miatt
különösen fontossá válik, és magyarázatot ad a fesztivál egyik gondolatébresztő

elnevezésének, a Tavaszi zsongásnak. Aktív volt a részvétel a nyitónapon, így a
csángó néphagyományokat felidéző lakodalmas kezdetét, a lánykérőt is sokan kö-
vették és fotózták…

Jávorszky Béla Szilárd: 
Zenekultúrákat átívelő örömzenélések

2013.05.02. /részlet/
Ülünk a kocsma előtti padnál, épp rozéfröccsel erősítek, amikor Wu Jiang egy fa-
darabbal körözni kezd a tenyerére fektetett tibeti tálka peremén. Időbe telik, mire
fa a fémet rezgésbe hozza, de aztán egyre erőteljesebbé és áthatóbbá válik a sur-
rogó hang. Mikor eléri a megfelelő "jelszintet", Wu Jiang torokénekkel becsatlakozik.
Ajakformálással, arcüregből, gyomorból, vibrálóan, ahogy kell. Vele szemben a
kínai dobos, Ta Sun időközben magához tért… Mire a pultot támasztó Ferenczi
Gyuri is felkapja a fejét, egy darabig fülel, majd nekiáll turkálni az övén sorakozó
harmonikák között, hogy aztán a megfelelőre rátalálva szofisztikusan beszálljon.
S rögvest érzékeny, hipnotikus, zenekultúrákat átívelő örömzenélés bontakozik ki
a kocsmaasztal körül. Mindez szerda este az erőd udvarán fesztiválléptékben lé-
nyegében szemvillantásnyit, alig negyedórát tartott, de eközben a három muzsikust
körbeülő tucatnyi ember számára alaposan kizökkent a tér és az idő. Mire magunk-
hoz tértünk, már vonulhattunk is át az Ékes-terembe, ahol a népek Iva Bittová ak-
tuális vizitjére gyűltek. A szlovák roma származású, jelenleg Amerikában élő
énekes-hegedűs-jelenség az elmúlt másfél évtizedben rendszeresen visszatérő
vendég a fesztiválon, legutóbb három éve Őriszentpéteren delejezett bennünket.
Ezúttal időbe telt, mire a degeszre tömött terem hátsó traktusa is megértette, hogy
ha az ő végtelenül intim, finom mozdulatokkal megrajzolt zenéjét élvezni szeretné,
jobban teszi, ha csendben marad. Onnantól viszont működött a varázslat, a mű-
ködös vörös fátylas szonikus lebegés. Az Ivától megszokott tűzzel, humorral és ér-
zékenységgel. Tűzzel és humorral a Wattican Punk Ballet fellépései sem voltak
híján… amelyből csak úgy áradt a szabadság és a kreativitás….

Magyar Hírlap
Szűcs Ádám: A legnagyobb kisfesztiválon jártam
2013.05.03. /részlet/
A Mediawave fogalom. Nekem egyből beugrik Wim Mertens főcímzenéje, egy egy
olyan zsongás, amit Győr évente egyszer, a fesztivál ideje alatt látott. Távol-keleti
rendezők, afrikai zenészek, amerikai filmesek lepték el a várost, filmeket vetítettek
több kisebb moziban, a város szigorú barokk szépségű terét valami mediterrán la-
zaság lepte el. Filmek, koncertek, kulturális programok követték egymást egy héten
keresztül, mi pedig különös vagy épp hátborzongató filmek hatása alatt magunk
elé bámulva sétáltunk ki a moziból, hogy egy hideg sörrel rázzuk a helyünkre ma-
gunkat. Ma már a Mediawave központja nem Győr. Elköltözött, ami elég nagy csa-
pás és szégyen is a városnak. Jelenleg a komáromi Monostori Erődben kap helyet,
én pedig szerdán megnéztem, olyan-e a Mediawave itt, mint volt tizenöt évvel ez-
előtt ott. A legnagyobb kisfesztivál - így hivatkozik magára a Mediawave, és ez a
leírás passzol a fejemben élő képhez. Mert hiába van annyi műsor, amivel akár
egész évig ellennénk, ha padokat kell pakolni, az alapító Hartyándi Jenő maga is
beáll. Aztán átad néhány kulturális díjat, halk szóval beszélget az emberekkel, ott
van, élvezi a maga által szervezett nyüzsgést… További pozitívum, hogy továbbra
sem változott fejőstehénné a Mediawave, olyannyira nem, hogy alig tudtunk valamit
enni. Egy lakókocsiból rétest és lángost árultak, egy másik sarokban Szőke András
keverte a pörköltet… kisfröccsöt már 170-ért kapsz. Nem érzed, hogy párosával
rángatják ki a bankjegyeket a kezedből, ami önmagában is ad egy ritka alaphan-
gulatot az egésznek…

Vaskarika.hu 
Büki László: 
A hagyomány és modernség kettőssége
2013.05.03. /részlet/
Kitáblázott, buckás földút vezet a Dunai bástyáig, félúton terpeszkedő harci jármű-
vel: irányban vagyunk. A Monostori Erőd immáron másodszor ad otthont a feszti-
válnak, s mind a szervezők, mind a látogatók érzik: a fesztivál szellemiségéhez
leginkább passzoló ez az "egymásra találás". A belső udvar, az erőd kialakításából
adódó kis beugrók, amik remek helyszínt biztosítanak a workshopoknak, vagy épp
az aktuális zenei illetve filmes élmények utáni elcsendesedésnek, semmihez sem
hasonlíthatóvá teszik a helyszínt. "Nem ígérünk felhőtlen szórakozást nyújtó, köny-
nyed kikapcsolódást jelentő programokat, amelyeket egy könnyű délutáni vagy esti
séta és borozgatás közben le lehet tudni. Sokkal inkább többségében olyanokat,
amelyek minimum elgondolkoztatnak, de esetleg sokáig, netán maradandóan em-
lékezetünkbe vésődnek." - idézzük felütésként Hartyándi Jenő fesztiváligazgató
szavait. S valóban: nincs közismert sztár, felejtős a mainstream zenei vonal, he-
lyettük a természetesség fényében csillogó produkciókat kapunk, amik javarészt
ismeretlenek voltak eddig előttünk, ám a felfedezés öröme színes-fényes élmény-
kővé emeli őket… Az Ékes teremben a szerintünk John Zorn-i hagyományokat bru-
tálisan jól interpretáló, holland Spinifex játszott, magába olvasztva a nem nyugati
világzenét, a nyugati kortárs zenét és az anarchista európai szabad improvizációs
műfajokat…



Prae.hu
Sárközi Éva: Eposz és epigramma
2013.05.04. /részlet/
…A kapun kilépve bágyadt napfény fogad és a távolból rákezdi egy kakukk. Szá-
molni kezdem, vajon meddig él egy fesztivál? Tizennyolcszor mondja "kakukk",
majd kis gondolkodás után hozzátesz még ötöt. Huszonhárom. Nem rossz, leg-
alább még egyszer annyi ideig, mint ahány éves most. És a kakukkolás folytatódik,
a madár hangja egyre közelebbről hallatszik… Lijiang és környékéről képzőművé-
szek és zenészek érkeztek, még szakács is tartott velük. A nási nép tagjai vala-
mennyien, akik Tibet és Kína határán, a Himalája legkeletibb hegycsúcsain és
völgyeiben élnek. Nem kínaiak és nem is tibetiek, saját írásuk van, egyedi jelkész-
lettel… Szerencsés választás, hogy a korábban csak a majálisok helyszínéül szol-
gáló Monostori Erőd lett a programok központja már második éve. Mint egy jó erős
fekete, sűrűsödik össze minden, film, zene és színház. Nem marad ki az ember
semmiből, s mindenről időben értesül… A Mediawave ambicionálja a legújabb zenei
trendek bemutatását, emlékeztetőül, itt lépett fel először nálunk Balanescu és Iva
Bittová is… Végül két nagy zenei élményem is volt május elsején este. Iva Bittová
megbízhatóan zseniális hegedűjátéka és éneke, különleges torok-, garat-, mell-
kas- és egyéb hangjai – az egész nő maga egy hangszer. Azok persze, akik nem
hagytak ki éveket, a másikra is felkészülhettek, az örmény Wattican Punk Balletre,
mert ők is voltak már itt… Nagyon szórakoztató és vicces volt, fiú-lány duó, test-
vérek, a lánynak frenetikus hangja van és magával ragadó színpadi egyéniség
mindkettő…

Jávorszky Béla Szilárd: Jöttek, zúztak, letaglóztak
2013.05.04. /részlet/
"Készülj fel, hogy hangosak lesznek. De kurva jók" - figyelmeztet előre Jörg Tibi a
keverőpult mögül, és ő ritkán viccel. Ezúttal sem túlzott, csütörtök este a holland
Spinifex brutálisan elsöprő koncertet adott az Ékes-teremben. Mondhatni, jöttek,
zúztak, letaglóztak.
A szabad jazz és a rock/metal között száguldozó, a holland jazz színtér új hullá-
mához sorolható amszterdami kvintett elementáris komáromi vizitjét nehéz sza-
vakba szorítani. Szilajak voltak és harapósak, hol pattanásig feszítettek, hol
kaotikusan elszálltak… No és persze ott volt a Geröly Trio, amelynek csütörtök dél-
utáni fellépéséhez egészen döbbenetes díszletet adtak az égiek: a dézsából ömlő
esőben az udvari sátor alá behúzodó közönségnek játszhattak úgy, hogy közben
hol volt áram, hol nem. De hát, mint Geröly Tamás a legvégén ironikusan megje-
gyezte: a vérbeli zenész akkor muzsikál, amikor jól esik.

Hír24
Merengünk az ország legnagyobb 
romkocsmájában
2013.05.04. /részlet/
A Mediawave Fesztivál megtalálta eddigi legjobb helyszínét.
Ferenczi Gyuriék kínai zenészekkel jammelnek valami amerikai bluest a bejáratnál,
az udvaron a vizsolyi biblia első lapját nyomtathatjuk ki, ha éppen nem fröccs után
kajtat a nyomtatógép fura ura, kicsit arrébb kovácsolhatunk némi szuvenírt, esetleg
babzsákokon olvasgathatunk, beszélgethetünk. Az egyik sarokban Szőke András
főz hatalmas adag gulyást. Semmi poénkodás, szigorú arccal koncentrál művére…
A nagy asztaloknál aztán igen könnyen összefuthatunk mongol zenészekkel vagy
– mondjuk – iráni filmesekkel, akik esetleg később valamilyen műhelyben vagy
koncerten tűnnek fel előadóként. Rosszabb, ha magyar filmesekkel találkozunk
össze, mert akkor igen könnyen a panaszkodás, az elkeseredettség lehet úrrá a
diskurzuson. „Filmek nem készülnek”, „Andy óta meghalt a magyar film” – ilyesmi-
ket hallani tőlük. Az egyik, nem túl fiatal producer azt is elárulta, hogy ő szedi sá-
torfáját, és kivándorol oda, ahol van még esélye a filmkészítésre. Azért a hangulat
inkább laza, fesztiválos, semmint borongós… Az este pedig egy hajnalig tartó nagy
táncos „világbulival” ért véget, ahol az idősebb, moldvai csángó népviseletbe öltö-
zött hölgyek ugyanúgy ropták a bajszos DJ etno-techno alapjaira, mint a fiatal hol-

land filmesek vagy a korábban még a Rackajammal együtt zenélő kínaiak és
(khmm) a magyar újságírók… Amikor összefutunk a főszervezővel, kifejti, hogy a
Monostori erőd nemrég felújított bástyája a valaha volt legjobb helyszíne a bulinak.
Igaza van, itt egymáshoz nagyon közel találjuk meg a legkülönbözőbb programokat,
az egyedülálló hangulatú erőd termei, udvara minden igényt kielégítenek… Szolid
belépő és étel-ital árak, látszik, a szervezők nem a bevételmaximalizálást tartják a
legfontosabbnak. Mondják, a Szigetnek a híres „sziget-érzés” a legnagyobb erős-
sége. A Mediawave-hangulat szerintünk ennél is meghatározóbb. Mint a mozdony
füstje a vasutasoknál: ha egyszer valakit megcsapott, nem tud szabadulni. Minket
23 éve megcsapott ez a hangulat. Nem tudunk szabadulni.

Népszabadság
Hajba Ferenc: Párhuzamos nők az erődben
2013.05.04. /részlet/
Keresem a nőt a komáromi Dunaparton, a monostori erőd vastag bástyafalai között,
ha már az éves rendes kulturális wellnessüket fesztivál helyett az idén Nemzetközi
Film és Zenei Együttlétre keresztelő Mediawave éppen a nőiséget választotta el-
ronthatatlan témájának. Nő pedig éppenséggel van itt, többségében, bár egyáltalán
nem kizárólag fiatal, és írhatnám, hogy alternatív – ám ezt az utóbbi jelzőt már ko-
rábban átfogalmazták „párhuzamosra” a fényírók, táncosok, énekesek, muzsiku-
sok… Szóval felbukkan a nő szénfekete hosszú hajjal és vörös ruhában, a nyúlánk
(etnikai kisebbség Kínában) énekesnő alakjában… Aztán a filmes zsűriben is ott
van a nő, talán legszínesebben a Mediawave ikonikus előadójának fogadott cseh
muzsikus és énekes, Iva Bittová képviseli a saját nemét… Felkészül az erődben
az ifjú, ámde már profi énekesnőknek workshopot is vezető kötött sapkás amerikai
Leena Conquest, akit minden bizonnyal sztárvendégként hosszan konferálnának
fel a muzikális kereskedelmi tévéadók, merthogy ő valóban az. A Mediawaven
azonban nem csillagoznak, csak örülnek neki. Az utánozhatatlanul pödrött szakállú
fesztivál- vagy együttlét-igazgató, Hartyándi Jenő a cigánysátornak nevezett főha-
diszálláson – a lakókocsik közé kifeszített madzagon lengedező színes leplek, tö-
rülközők, fehér vetítővásznak között – magyarázza, hogy ők nem tömeget akarnak,
együttlétet inkább, nemcsak közvetíteni szeretnék a kultúrát, hanem cserélni az
értékeket, és közösen, itt helyben összehozni, megalkotni azokat. Ahogy a kultúrák
ősállapotában a szőttest meg a pásztorbotot cserélték az egymással szomszédos
népek, s vele az ízlésüket, szépérzéküket, szokásaikat is átvették. Harsány piaci
állapotok ezek, csereberével. A színpadok és a nézőterek tudatosan kis- és kö-
zépméretűek… Ha a Mediawave-vel kapcsolatban lehetne bármit is kategorikusan
kijelenteni, azt mondhatnánk, a komáromi erődben, az innen tíz méterre hajók nél-
kül hömpölygő Duna partján, véglegesen remek helyszínt találtak… A napsütésről
vakondoknak bevonulók a vetítőteremben különös, megkapó világban helyezik el
saját kelet-közép-európai, kínai, spanyol, szingapúri, francia, török, orosz, perzsa,
vagy éppen angol sorsukat… A néző vándorol a vetítőbe, belecsöppen, ott ragad,
esetleg megunja és továbbáll… A mostani együttlét talán legfontosabb filmes híre,
hogy Tóth Erzsébet gondozásában megszületik a kisebbségi alkotások archívuma,
webtévéje. A Mediawave egyébként legalább 20 ezer filmet őriz garázsban, pad-
láson, méltó tárolásához, feldolgozásához segítséget várnak…

Jávorszky Béla Szilárd: A lijiangi kapcsolat
2013.05.05. /részlet/
Az idei Mediawave egyik erős vonulata a lijiangi kapcsolat. Belső-Dél-Kínából, a
Himalája tövéből, kétezernégyszáz méter magasból újfent népes küldöttség jutott
el Komáromba, élén az immár huszonharmadik alkalommal nekilendülő fényíró
fesztivál egyik szimbólumát megfestő Wu Jianggal. Javarészt kínainak vallják ma-
gukat, de olyan vidékről jönnek, ahol tucatnyi nemzetiség él együtt, és közülük nem
ők a legnagyobbak. Ahol thai, burmai és vietnami arctípusok váltakoznak mongollal,
ujgurral és tibetivel. S ahol a hegyvidéki, önálló ezeréves történelemmel és kép-
írással rendelkező násik adják a többséget. Az idei Mediawave-re bevonulók között
mégis csak egyetlen igazi nási akadt. A fafaragó Mu Xinrong kedves, mosolygós
fiú, aki a szerszámait mindig a hátán cipeli és a sajátján kívül semmilyen más nyel-
vet nem beszél. Viszont alig pár óra leforgása alatt képes bármilyen formát, alakot
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kibontani a legkeményebb faanyagból is. A monostori erődben egy sokmázsás,
embermagasságú körtefa-rönknek esett neki, előbb méregette, nézegette, aztán
különböző méretű motorosfűrészekkel távolította el a feleslegesnek ítélt részeket,
majd jöhetett a vésős-kalapácsos finomhangolás, a végére a csiszolópapír. Zárás-
ként pedig a totemoszlopszerű faalakot tűzvörösre festette…

Kémeri Attila: Szőke András, csángók, kínaiak, a
legvalóbb világ lovasai, no és a díjeső
2013.05.06. /részlet/
Ez a nemfesztivál huszonhárom éve töretlen sikerrel és elszántsággal mutatja meg ne-
künk, miképp lehet, túllépni a népiesség/urbánusság, az avantgarde/autentikus és más
maszlag-skatulyákon. Ahol… a környék legkülönlegesebb jazzkoncertjeit tálalják, s még
sincsenek magas-sarkús, kaviáros fogadások, ahol egymás mellett főz Szőke Bandi meg
a Belső-kínai szakács, ott lakik az érték és idea, meg a legegészségesebb önirónia, és
ott bizony a legvalóbb világ legvalódibb lovasai találkoznak. És hogy ne csak én beszél-
jek: a fesztiválon például képviseltette magát az Euronews hírcsatorna… (és a képvise-
lője mondta) ezt a bátor és igényes, vállalhatóan világszínvonalú látni és nézni valót, az
egész eseménysort bármelyik kontinentális kultúrváros bevállalhatná. Szerelmetes él-
ménye volt például két szombat esti jazzcsemege, a svéd Gush trió és a Gutbucket New
York Underground Amerikából, a moldvai csángó népzenészek, kínai művészek… A
spontán zenés és táncos megmozdulásokat, dzsemmeléseket és a mindenféle furamű-
vészeti akciókat pedig lehetetlen lenne felsorolni… 

Vaskarika.hu
Büki László: Véget ért a kultúrwelness
2013.05.06. /részlet/
Megmártóztunk benne, kicsit beleborsóztunk, s mire megszáradtunk volna, arra
vége lett. Kultúrwellness és együttlét - előbbi jazzjacuzzi és etnoszauna, fényíró
aromaterápiával, utóbbi közösségépítő helyszínkereséssel. Önfeledtség, nőiség,
esti borzsongás... A Mediawave utolsó két napja is szívenkarcolt… Aki először,
esetleg másodszor van ezen a fesztiválon - bocsánat, együttléten -, az bizonyára
a felismeréstől turbózott lelkesedéssel kiabálja, írja "világgá", hogy "én min jártam,
és milyen más ez, mint egy csalamádéfesztivál". Nekünk az ötödik MEDIAWAVE-
ünk volt az idei, s bizony, ami ötödszörre is jó, ötödszörre is értékálló és kulturálisan
látásmódformáló, arról nem mondhatunk mást, mint hogy "csekk in" 2014 májusa,
az erődbejáratnál… Ecseteljük, hogy a Duna vízében "fellépő" Batarita táncából
áramló élet a teljes ürességből teremti a teljes mindenséget? Tálaljuk kulturális ku-
riózumként, hogy belekóstolhattunk a kínai, etnikus alapokon nyugvó mai zenébe,
s hallhattuk, milyen szájjal pengetni keleti hangszert úgy, hogy a pengetést ugyan-
azon előadótól követi a torokének is? Vidámkodjunk azon, hogy a csángó leány-
kérést követően végre sor került a lagzira, s a színpadot megtöltötte a népviseletbe
öltözött táncosok hada, s egy féktelen - olykor túlontúl is! - tivornyába csapott át
az ifjú pár első "hivatalos bulija"? …Írjunk még ebbe a cikkbe kérdőmondatokat?
Nem, nem fogunk. Kijelentőt viszont igen. Jövőre is ott leszünk…. 

24 óra
Szűr Annamária: Kulturális kalandok az erődben
2013.05.07. /részlet/
Randevút adott egymásnak régi és új, ismerős és idegen a Monostori-erődben, ahol a
múlt héten rendezték meg a 23. Mediawave Együttlétet. A tömeg(es) helyett itt az
egyedi(ség) volt a középpontban. No, meg a nők. A nőiséget állították a középpontba az
idei Mediawave-en, de az egész rendezvényre is jellemző volt valami olyasféle lágyság,
be-, és elfogadás, amely inkább a hölgyek sajátja. A hivatalosan is sztármentes rendez-
vény sztárallűr-mentesnek is nevezhető. Még a legnagyobb fellépők sem játszották a
megközelíthetetlent, a szervezők végig elérhető, már-már kézzel fogható közelségben
voltak, a különböző anyanyelvűek egy-egy fröccs, szörp vagy kézműves sör mellett vi-
tatták meg az élet kisebb-nagyobb dolgait. A közös nyelv a kultúra volt. Mondhatni, a
Monostori-erőd volt az ország legnagyobb szellemi műhelye. Moldvai zeneszóra segí-
tettek angolul SMS-t írni egymásnak az emberek, a zárónap csángó lakodalmasa igazi
világzenei, táncos dzsemborivá „vadult” percek alatt, a vetítőterem babzsák foteljein meg-
pihenhetett az ember, miközben egyik előadásból a másikba csöppent. Szinte lehetetlen
volt nem belebotlani valami érdekesbe… a táncra csábító Romungro Gipsy Band mu-
zsikája, vagy a mindenkit a Duna-partra szögező Bata Rita-performansz. A kulturális for-
gatag egy perc alatt beszippantotta az embert.
Nem tömegfesztivál, hanem békés együttlét.
Hartyándi Jenő fesztiváligazgatót az erőd udvarán csíptük el néhány szó erejéig a záró-
napon. Elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogyan értékeli a 23. Mediawave-et, ami
nem fesztivál, hanem együttlét néven „futott” az idén. Mint mondta, összességében jól
működött a rendezvény, a szervezői gárda jól dolgozott, a programok nézettsége is meg-
felelő volt. A címszavaknál bővebben is szólt a Wave üzenetéről. – Nem akarunk tömeg-
fesztivál lenni. Ez nem egy elzárkózó rendezvény. Hamid Drake amerikai jazzdobos
például pirkadatig zenélt az egyik teremben, épp itt sétál most el mellettünk Leena Con-
quest, szintén amerikai énekesnő. A különböző társaságok békében elvannak, kapcso-
latok születnek, mindenki megtalálja a helyét és kiveszi a jót ebből az együttlétből –
részletezte. Leena Conquest szombat este Lakatos Mónika és zenésztársai muzsikájára
ropta. Mint mondta, a cigányzenét akkor fedezte fel, amikor először jött hazánkba, s úgy
tartja, a romák úgy játsszák zenéjüket, ahogy a jazzmuzsikusok a sajátjukat, nem meg-
tanulva, inkább belenőve a technikába, a muzsikába. Leena szerint a gazdag kulturális
pezsgés varázslatos volt az erődben…

Kisalföld - Álláspont
Fábián György: Mediawave 23
2013.05.07. /részlet/
Győrben már csak emlék. A világban azonban beszélnek róla. Nem fesztivál,
együttlét… Akik részt vettek rajta, örülhetnek, akik kimaradtak belőle, sajnálhatják.
(Leginkább azok a városok, Győr, Szombathely és a többi, amelyek nem voltak
képesek megtartani egy nemzetközi mércével igazán mérhető eseményt.) A Me-
diawave hol jobb, hol rosszabb helyzetben van, volt, lesz. Attól függően, a hatalmon
lévők mennyire képesek elhinni, csakis alternatív kultúra létezik, mert természetétől
fogva csak ez a jelző lehet igaz a művészetre, az emberi kapcsolatokra, a gondol-
kodásra és az alkotásra. "A jó támogatás elfogadó, nyitott. Ha ez nincs így, az nem
támogatás, hanem cirkuszbérlés csupán."…

Elindult az EtnikARChív, az Etnikai Kisebbségek Film- és
Fotóarchívuma, 2013.05.01. - a Mediawave kezelésével, az EMMI támoga-
tásával az interneten: http://etnikarchiv.hu/
Passport Control 26. Nemzetközi Film, Fotó és Zenei Műhely,
Monostori erőd, Komárom (Mediawave keretében), 2013.05.01-04. 
„Újrahasznosított hagyományok” TÁMOP projekt
első megvalósítási szakasza,  2013. május és június között,  a győri Waldorf
Gimnáziumban, a Győri Tánc- és Képzőművészeti Szakközépiskolában, a
Révai Gimnáziumban és a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban indult el az
oktatás. Lendületet adott a projekt középidőszakában Győrre törő nagy árvíz,
amely a győri tanulók fantáziáját is megmozgatta. Sikerült ehhez az 1945-ös
nagy árvízről archív fotográfiákat és filmhíradókat összegyűjtenünk a tanulók
segítségével az internetről. Pannonhalmán az erre az időszakra szervezett
öregdiák találkozó adott élő megvalsóítási lehetőséget, amit a tanulók maxi-
málisan ki is használtak. Az elkészült munkák megtekinthetők a Mediawave
Filmnarchívumában.
Pannonhalmi Woodstock – bencés öregdiákok találkozója,
2015.05.27. - Szombaton éjfél tájban, a Makám együttes koncertjével zárult
találkozó keretében 16 jelenlegi és korábbi iskolai zenekar lépett fel. Az igaz
meglepetést és fesztiválhangulatot az előttük játszó, az 1968-as diákmozgal-
makkal egyidőben indult, 1973-ban végzett, A és B osztályokból verbuválódott
Wecker együttes okozta… Az egész est rögzítését a Mediawave "Újrahasz-

nosított hagyományok" elnevezésű oktatási TÁMOP pályázat segedelmével
az iskola diákjai végezték. 2013-ban e pályázat segítségével 25 bencés diák
részesült gyakorlati film és fotóoktatásban.
Passport Control 27. Néprajzi Gyűjtő Tábor: film – fotó – gyűj-
tés, Fülek, Gömör, Felvidék, 2013.06.01-05. 
Passport Control 28. Dokumentumfilm Műhely, Kiscsőszi Paj-
tafesztivál keretében, 2013.07.11-14. 
Hagyományőrző lovastúra, 2013.06.15. - Kovács Norbert
'Cimbi' kezdeményezésére jött létre a Somló hegy és a Pápa-környéke falvait
lovas tura formájában körbejáró esemény, amelynek tagjai többségében egy-
kori és mai néptáncosok voltak. Mesterek, akik az utánpótlás nevelésével fog-
lalkoznak az ország különböző részein. A lovastúra fő célja egyfajta
figyelemfelkeltés volt, hogy megpróbálják felkrázni a hagyományaikat nagy-
részt elvesztett, de a közösségi lét bizonyos formáit még őrző kis falvak la-
kosságát. A figyelemfelkeltés formája az volt, hogy napi 5-6 óra forróságban
való lovaglás után, este néptáncműsort adtak a helyi kultúrban, elmondták
jövetelük célját, majd beszélgettek az emberekkel. A lovastúra nagyon izgal-
mas hatásokat váltott ki a kis lovascsapatban, a kezdeti ideák és a nagy szem-
besülések ideje volt ez. És persze a megérintett környezet számára is.
Hartyándi Jenő „Fordulj kispej lovam – 8 lovas útnak indul” dokumentumfilmet
készített e nagyon izgalmas üzenetű kezdeményezésről (archívumban meg-
található).
Passport Control 29. Nyári Művészeti Tábor (Ördögkatlan ke-
retében): film – fotó – zene – építészet, Kisharsány, Kovács udvarház,
2013.07.27-08.03. Készült filmek: : Tóth-Simon Márió – Lassú kép, Székely
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Ágota – A látogató, Juhász Jozefina – Fészeklakó, Derdák Tamás Zoltán
„Létra”- Három pici köménymag, Dömötör Bence – Imre a felvevőgéppel, Sa-
modai Zsófia – Kontakt, Hartyándi Mátyás – Mester és tanítvány, Radu Igaság
– PC szignál, Koblinger Ádám – Szubjektív Kisharsány 2, Bogdán Zoltán –
Találgatások, Lazin Damján & Telegdi Félix – Vihar előtt.

Ördögkatlan Fesztivál, benne Mediawave Üst, Kovács udvarház,
Kisharsány, 2013.07.30-08.03. – Beatbox műhely, Tappancs Műhely, Fláre Beás
Banda, Csángálló, Peter Problem, Carmen Sita & The Ramadogs (ITA), A.M.A. –
Grencsó Neobeat, Cactus Truck (USA/HOL), Geröly trió, Both Miklós Folkside, La-
katos Mónika & Romengo, Gencsó Kollektíva Kankalin, Rutkai Bori & Specko
Jedno, Akusztikus Zenei Műhely záró, Olasz&Magyar Zenei Műhely záró, Psycho
Mutants, Szabad Zenei záró, Romugro Gipsy Banda, Roma&Magyar Progresszív
zenei Műhely záró, Tábor filmek, fotók és építészprojektek vetítése, bemutatása.
Egy kis sajtó: Bárdos Zoltán: „Ahol Mindenkinek jobb egy kicsit” - Számomra évek
óta a kisharsányi Kovács udvarház az Ördögkatlan legfontosabb helyszíne…  A
kisharsányi rendezvények jelentős részét a Mediawave csapata szervezi… Ennek
megfelelően fontos a régi formák új tartalommal való megtöltése, és a közönség
közösséggé való kovácsolása. A Kovács udvarház belső udvarán éjjel-nappal nagy
a nyüzsgés. A jókora épületegyüttest fokozatosan újítgatták fel, és tették a fesztivál
számára használhatóvá. Zenei és kézműves műhelyek, kiállítások… És minde-
nekfölött: emlékezetes koncertek! Idén az első kivételével előbb-utóbb minden este
ebben a pajtában kötöttem ki – és a sok jó zene mellett minden este részem volt
a csodában! …sikerült elkapnom a pajtában a Roma & Magyar Progresszív Zenei
Műhely zárókoncertjét. Ezt a műhelyt Both Miklós vezette, immáron harmadik éve.
Tavalyelőtt és tavaly is órákat ücsörögtem a próbáikon. Fantasztikus élmény volt,
ahogyan Miki dolgozott a sok (többnyire fiatal) zenésszel. Ifjú kora ellenére hatá-
rozott, remek pedagógus! Most már javában folyt a koncert, amikor megérkeztünk.
A hangulat nehezen önthető szavakba! Kb. másfél tucat zenész ült körben a pajta
közepén (vagyis most nem a színpadon, ahol valószínűleg el sem fértek volna). A
kör közepén Both Miki a gitárjával forgolódva vezényelte a társaságot. A közönség
nemcsak megtöltötte a pajta minden zugát, hanem jócskán ki is csordult az udvarra.
Mindenki eksztázisban! ...Ott ropták velünk a helyi cigány kisgyerekek és felnőttek
is – belegondoltam, hogy számukra mekkora élmény lehet ez a közös mulatság!
Ezt el is mondtam Mikinek, amikor a végén odamentem hozzá, hogy megszoron-
gassam a kezét. Mondta, hogy igen, az egésznek ez a lényege, az értelme. Lehet,
hogy művészileg magasabb színvonalú produkciókban volt már részem az Ördög-
katlan Fesztiválokon, de ennél fontosabb dolog még biztosan nem történt itt az 5
év alatt (legalábbis jelenlétemben)…

Elhunyt dr. Barsi Ernő (1920-2013), 2013.08.20. - 93 éves ko-
rában, elhunyt Dr. Barsi Ernő. Néprajzkutató és tanár volt és végtelenül tiszta, alá-
zatos ember, aki egész életét népe hagyományainak gyűjtésével és
rendszerezésével, tanításával töltötte… hosszú élete során néhányszor keresz-
tezte egymást életpályánk – Gyimes, Győrság - és személyesen győződhettem
meg emberségéről, munkamódszereiről. /Hartyándi Jenő/ 

Több Passport Control díjazott az Országos
Diákfilmszemlén, 2013.08.25. -  A 20. jubileumi diákfilmszemlére a
zsűri a fiatal filmes kategóriába alkotói díjban részesítette a MEDIAWAVE Nyári
Filmtábor alkotásai közül Dömötör Bence: Imre a felvevőgéppel, Derdák Tamás
„Létra”: Három pici köménymag, Juhász Jozefa: Fészeklakók című filmjeit, valamint
Hartyándi Mátyás: Mester és tanítvány című filmje elnyerte a közönségdíjat.

Hogyan csináljunk fesztivált? – Hartyándi Jenő egy új
szemléletű fesztiválról, 2013.08.26. – Török Ákos: 7óra7 - 
Sülyi Péter egy olyan szemléletváltás kapcsán említett, amely nyomán Hétrétor-
szág fesztiválból idén köztivállá lett. Mi a probléma a fesztivál szóval?
Hartyándi Jenő (HJ): A fesztivál kifejezést én is egyre inkább próbálom kerülni,
mert a szó erősen devalválódott. A Mediawave esetén idén már a rendezvény ne-
vében is elhatárolódtunk: film és zenei fesztiválból film és zenei együttlét lettünk.
Ehhez érdemes tudni, hogy a fesztiválok nagyon szűk rétege foglalkozik tisztán

művészetközvetítéssel és/vagy közösségépítéssel. Én nem sorolom ide sem az
úgynevezett ifjúsági fesztiválokat, amik a fiatalok primer szórakozásigényét vannak
hivatva kielégíteni, sem a városi választási fesztiválokat, amelyeket a helyi önkor-
mányzatok alapvetően „cirkuszt a népnek” célzattal hoznak létre, még ha tartal-
maznak is kulturális elemeket. Ahogy szintén másról szólnak a szakmai fesztiválok
is (gasztronómiaiak, nyári színháziak, és a többi) és megint másról, nagyon másról
a tisztán üzleti céllal létrehozott fesztiválok, amik a tuti befutó zenekarokra utazva
saját brendjeiket sulykolják a nézőkbe. A kultúraépítés elemei persze minden ren-
dezvénytípusnál megtalálhatók, de kérdés ennek az aránya és a háttérszándék.
Ami ezek leválasztása után marad, az néhány nagyon profilozott fesztiváltípus…
Régóta érzem, hogy valami itt nincsen rendben, de körülbelül három éve tudatosan
próbálok tenni is ellene. A mi esetünkben az első tizenöt év inkább a kevésbé po-
puláris és ismert művészeti irányzatok megmutatásáról és elismertetéséről szólt,
az utóbbi években ehhez társult az a határozott törekvés, hogy az embereket kö-
zelebb hozzuk egymáshoz.

Kovács udvarház szellemisége – a Mediawave öt éve az
Ördögkatlan Fesztivál keretében, 2013.09.09. - Az első év után kérte fel Bérczes
László, az Ördögkatlan Fesztivál szervezője (Kiss Mókikával párban) a MEDIA-
WAVE csapatát, hogy a kisharsányi helyszínt tegyék karakteresebbé. Építsenek
fel ott egy sajátos hangulatot árasztó közeget. Öt megvalósult év után bizton el-
mondhatjuk, hogy ez sikerült. Nagyot lendített munkánkon az a lehetőség, hogy
három éve birtokba vehettük a Kovács udvarházat, ezt az omladozó mivoltában is
tiszteletet parancsoló objektumot, amely mintegy a régmúlt paraszti kultúra máló
mementójának is felfogható. Mi ennek megfelelő tisztelettel áltunk hozzá és lépés-
ről-lépésre kerestük és a remélhetőleg a jövőben is kereshetjük a hely új haszno-
sításásának lehetőségeit. Az alakítgatott, keresett új szellemiség semmiképpen
sem akar/akart ellene menni az ősök szellemének, amely a mai napig körüllengi a
nem mindennapi udvart…

„Újrahasznosított hagyományok” TÁMOP projekt má-
sodik megvalósítási szakasza,  2013. szeptember-december
40 éves a Győri „Ifiház” – a 70-90-es győri kulturális bölcsője
– sok kötődéssel a Mediawave eredetéhez, 2013.09.25. - A jelenleg lebontásra,
eladásra (?) ítélt, ma Petőfi Sándor Művelődési Háznak hívott intézmény, …a 70-
90-es években Győr kultikus helye volt. Bölcső volt, amelyben rengeteg fiatal elő-
ször találkozott hagyományos és friss, valamint progresszív kulturális és közösségi
értékekkel, érintődött meg és alakulgatott világlátása az adott kor adta lehetőségek
között… Az Ifiházban rengeteg alkotó és közösségi csoport működött, valamint ze-
neközvetítő egyéniség bukkant fel Rütyitől Opra Viliig és végzett tartós "önkéntes
agytágító", mai szóval civil tevékenységet… Büszke vagyok rá, hogy önkéntes és
független szervezői munkásságom az Ifiházban/ból indult el 1976-ban. Később
társaimmal több győri helyszínt kipróbáltunk, használtunk, virágoztattunk és épí-
tettünk fel, független kulturális közösségi hely kialakításának céljával, volt amit a
romokból vagy a nulla szintről (romos zsinagóga, Rómer ház, filmarchívum). Mind-
ezt az elkövetkező több mint 30 év folyamán, ritkásabban támogatva, mint akadá-
lyozva a mindenkori városi hivatalosságok által. Míg 2010-től Győrön kívüli pályára
vezérelt a sors. De az Ifiházra - mint kulturális bölcsőmre - mindig szívesen emlé-
kezem. (Hartyándi Jenő)

Are You Free? Nemzetközi Szabadzenei Fesztivál Dunaszerdahe-
lyen, 2013.10.25-26. – A Vida Igor vezette társaság régi partnere a Media-
wave-nek, sok midnenben segítjük egymást. Pl. vállaljuk a koncertek a
koncertek több kamerás rögzítését.
Mediawave vetítés az Alternative 21 
Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon, Marosvásárhely,
2013.11.06-10. 
Mediawave Film-, Zenei- és Borbemutató
Bukaresben, 2013.11.10-17. 


