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2015. év
Bede-Fazekas Zsolt (Toronto): A nemzetközi képviselő
…1995-ben a fesztivál 5 esztendős, ekkor csatlakozom a csapathoz és kezdődik ez az életre szóló együttműködés/szerelem… És láss csodát, 1996-ban már oda-vissza
működik a kapcsolat! Az 5 év legjobbjait bemutatjuk Torontóban az Images Fesztiválon… Sikerült elkészítenem egy válogatást az Images filmjeiből, valamint a Crossing
Borders latin-amerikai filmfesztivál legjavából… Ennek köszönhetően a 96-os Mediawave-re egy csapat dél- és észak-amerikai indiánnal repültem be! ...Indián barátaink
mindenekelőtt szoros kapcsolatba kerültek keserű italunkkal, az Unicum-al… nagyon tetszett nekik a Trabant, amit a náluk használatos járgányok után el is neveztek “rez

car”-nak. A rez car, itteni szójárás szerint egy “well aged vehicle…” vagyis nagyon öreg járgány, mely leginkább a rez-ben vagyis a re-
zervátumban fordul elő. Tele horpadásokkal, hihetelne mennyiségű rozsdával, szaga van, továbbá számos alkatrész hiányzik róla.
Mint például tükrök, lökhárító stb… Hogy bemutassuk natív barátainknak a kelet-európai indián kultúrát, Gojko Mitic filmet vetítettünk.
Majd a film után, mielőtt a döbbenettől szólni tudtak volna, átnyújtottam Timothy Hillnek gyerekkori indián puskámat… Én azzal a céllal
kezdtem építeni kapcsolataimat, hogy a Mediawaven bemutathassam Kanada sokszínűségét. 1997-ben ismét indián vendéget viszek
a fesztiválra. Ezúttal Alanis Obomsavin kanadai indián filmrendező, énekes Kanehsatake című filmjét mutattuk be, mely elnyerte a do-
kumentumfilm nagydíjat! …sikerült elérnünk, hogy a díjkiosztó gálán énekeljen. Számomra felejthetetlen élmény, ahogy ott akkor meg-
szólalt az a tradicionális indián ének! 1998… ebben az esztendőben, Kanadai Filmhét Budapesten, melyet én programozhattam, mint
a Mediawave külkapcsolatokért felelős igazgatója! Ugyancsak ebben az évben jelent meg a Mediawaven, Villányi László Szabadkai
Villamos című kötete. A könyvet egy torontói költő barátommal, Allan Briesmasterrel fordítottuk angolra! És akkor itt jön az
unicumos történet! Körülbelül egy évvel a 2000-es fesztivál után Jorge Moniz csengetett be hoz-
zánk, hogy akar mutatni valami érdekeset. Elkészült legújabb filmjük,

melyet egy rezervátumban forgattak. Moniz volt a reczervátum kocsmájában a csa-
pos. A filmnek azt a jelentét mutatta meg nekem, ahol az egyik helyi lakost Unicum-
mal kínálja meg.  A derék rézbőrű gyanútlanul támaszkodik a pultnak, és kér valami
erőset. A kocsmáros erre azt mondja, hogy van valami egészen különleges itala.
Hátranyúl és levesz a polcról egy jellegzetes, kerek sötét zöld üveget. Megtölti az in-
dián poharát, az egy húzásra lenyomja az italt, majd nagyot üvölt a meglepetéstől.
Miiiii eeeez? – ordít rá a csaposra, aki felemeli az üveget, és halál nyugodtan válaszol
az indiánnak: Unicum! Mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, hogy egy észak-
amerikai rezervátum kocsmájában Unicummal szolgálják ki a helyi rézbőrűeket… 2001-
ben olyan nevekkel dolgozhattam együtt, mint Big Lycky Carter Mississipi blues zenész,
David Murray és Quartetje, James Blood Ulmer new yorki blues zenész, Kema Jamal
amerikai táncművész. Big Lucky egy jelenség volt! De ami igazán emlékezetessé tette
számomra a vele való találkozást, az a mississipi-i akcentus! Nem is annyira Big Lucky
miatt, mert őt még úgy ahogy megértettem, de ha nem ő vette fel a telefont, hanem a fe-
lessége, akkor végem volt. Általában egy szót nem értettem abból amit mondott… De, a
lényeg, hogy a 2001-es fesztivál egyik legérdekesebb koncertjeként könyvelhettük el a
Big Lucky Carter/Zerkula János/Fikó Regina trió fellépését. James Blood Ulmerrel nagyon
nehezen indult a kapcsolat. …bizalmatlan és kicsit barátságtalan is volt. El nem tudta kép-
zelni, hogy egy kelet-európai fesztivál hogyan fogja őt vendégül látni. Ezért már első be-
szélgetésünkkor igyekezett felsorolni, hogy milyen igényei vannak. Elmondta például, hogy
az öltözőjébe milyen fajta gyümölcsöket és italokat kér. Említeni sem mertem, hogy talán
még öltözöje sem lesz, legalábbis nem olyan amilyet elképzelt magának. Aztán persze el-
fogadta a romos zsinagóga eléggé lepukkant öltözőjét, sőt a magyar gyümölcsfelhozatallal
is megbarátkozott. Viszont maradt a bizalmatlanság, így a koncert után addig nem mozdult
az öltözőből, amíg át nem adtam neki a TV által készített videofelvételt. …örültem, hogy vi-
szonylag simán lezajlott Blood vendégszereplése, és nyugodtan tértem haza, Torontóba. Még
időm sem volt elfeledni a rigolyás művészt, már csörrent a telefon; Hey Zsolt, ez Blood New
Yorkból! Te, hogyan tudnék jövőre visszamenni a Mediawave-re!? …2003-ban Jane Bunnett
kanadai jazz szaxofonos hölgy és zenekara a the Spirits of Havana volt vendégünk.  Sajnos
elfelejtették, hogy a kubai zongoristának csak egyszeri belépö vízuma volt Kanadába, így mikor
a magyarországi koncert után indult volna vissza Torontóba, közölték vele, hogy nem szállhat
fel a gépre. De valahogy kikönyörögtek a kanadai nagykövetségen egy újabb vízumot… 2003-
as fesztivál, egyik számomra talán legemlékezetesebb koncertje Kevin Quain torontói zenész,
énekes fellépése volt… Egy év kihagyás után, 2005-ben Erich Kory Quebecben élő csellómű-
vésszel jelentem meg a fesztiválon. Na és ebben az évben, James Blood Ulmer Triójával ismét
felléphetett Győrben! Aztán tíz év csend!
Megszületett harmadik gyermekünk, majd Torontóban magyar könyvesboltot vettünk, így képtelen
voltam eleget tenni a fesztivál elvárásainak. Ezt a munkát ugyanis csak úgy érdemes és szabad csinálni, ha az embernek van elég ideje hozzá. Tíz év szünet után, a 25. Ju-
bileumi fesztiválon jelentem meg ismét, készen arra, hogy visszakerüljek a Mediawave vérkeringésébe! Mert nagyon nehéz volt ez a tíz év, Mediawave nélkül. És a kollégák,
barátok nélkül!
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Komárom, Monostori erőd 
2015. április 28 – május 2.

Dunaszerdahely, 2015. április májis 1-2.

A szervezésben résztvevő főbb munkatársak

Kuratóriumelnök: Sragner László • Főszervező és művészeti vezető: Hartyándi
Jenő • Operatív és műszaki vezető: Kádár Sándor • Pénzügyi asszisztens: Varga
Júlia • Előzsűri: Durst György, Hartyándi Jenő, Kádár Sándor, Silló Sándor, Vajda
Violetta • Filmprogram: Kádár Sándor, Vajda Violetta, Durst György • Zenei prog-
ram: Csete Orsolya, Csobod Judit, Hartyándi Jenő • Közösségi programok: Har-
tyándi Flóra, Kiss Vivien • Arculat, kiadványok: Nagy Péter • Egyéb: Deésy Gábor
„Kacsa” (kulturdiplomácia, gasztronómia), Jörg Tibor (hangmérnök és technikai
ügyek), Falaky Zsolt (színpadmester),  Korcok Péter (sajtó), Kovács Norbert “Cimbi”
(népi vonal, környezet)

A nemzetközi filmes verseny díjazottjai

Filmprogram

78 országból 1494 nevezés érkezett, ebből 84 nemzetközi verseny, 43
nemzeti verseny, 49 „Úton/On The Road” online filmverseny, továbbá speciális
és tematikus programok. Nevezési kategóriák: általános, kisebbségi, porlepte
dobozok, „Falak”, „Úton”

A legjobb játékfilm 
Lucy Mulloy (CUBA/GBR/USA): Egy este
A legjobb kisjátékfilm díja  
Vahram Mkhitaryan (POL): Tejtestvér
Kisjátékfilm különdíj        
Szabó Simon: Fal
Legjobb animációsfilm        
Ülo Pikkov (EST): Tik tak
Legjobb kísérletifilm         
Borsody István & Kiss Sándor: Egy kéz élete
Új utakat kereső fiatal animációs filmesek díja        
Koska Zoltán: Social animals
Legjobb hosszú dokumentumfilm      
Gerő Marcell: Káin gyermekei
Legjobb rövid dokumentumfilm        
Vita Drygas (POL): Kés a feleségben

MAGYAR FILMVERSENY

Legjobb magyar kisjátékfilm 
Hörcher Gábor: Ricsi
Legjobb magyar animációsfilm  
Szilágyi Varga Zoltán: A jókedvű örmény temetése
Legjobb magyar dokumentumfilm        
Zsigmond Dezső: A rákok királya

“ÚTON” ONLINE FILMDÍJAK

Legjobb kisjátékfilm
Fred Gélard (FRA): Ingyenparti
Legjobb animációsfilm  
Eva Szekeresova (SLK): A vonzás hatalma
Legjobb hosszú dokumentumfilm        
Pavel Fattakhutdinov & Svetlana Bobrova (RUS): 
Nagy szibériai folyók, Birjusa
Legjobb rövid dokumentumfilm
Domokos János: Hajvágás

„Úton” online filmfesztivál közönségdíjasai

Legjobb film  
Lucile Chaufour (FRA): East Punk Memories
Legjobb operatőr    
Jean-Philippe Bouyer /Fred Gélard (FRA): Free Party című filmjéért/

A legjobb színész díja  
Czene Csaba /Illés Attila: Robinson című filmjében nyújtott alakításért/
A legszebb út díja         
Niranjan Raj Bhetwal (Nepal): Megérett kökény
A legnehezebb út díja        
Fred Gélard (FRA): Ingyenparti
A legfurcsább út díja          
Matusik Szilárd: Vakondok 3 – Út a felszínre

Zsűri

Nemzetközi játék- és kisjátékfilm zsűri:
Basak Emre (TUR) - “Festival on Wheels” Filmfesztivál igazgatója • Stefan
Kitanov (BUL) - Szófia Filmfesztivál igazgatója • Pálfi György (HUN) -
filmrendező
Nemzetközi és magyar animációs és kísérleti film zsűri:
Sayoko Kinoshita (JPN) - animációs rendező, Hirosima Animációs Filmfezs-
tivál igazgatója • Szemadám György (HUN) - festő, író, rendező • Victor Vel-
culescu (ROM) - animációs filmrendező és operatőr

Nemzetközi dokumentumfilm zsűri:
Sergey Bukovski (UKR) - dokumentumfilm rendező • Boris Mitic (SRB) -
dokumentumfilm rendező • Buglya Sándor (HUN) - operatőr, rendező
Magyar dokumentum és kisjátékfilm zsűri:
Ella Davletshina (RUS) - dokumentumfilm rendező, a “Meetings in Siberia”
Dokumentumfilm fesztivál igazgatója • Norah McGettigan (IRE) - rendező • Il-
iana Kitanova (BUL) - színésznő

“Úton” online film zsűri:
DURST György (HUN) - producer • Muhi András (HUN) - producer • VARGA
Balázs (HUN) - filmkritikus

JAZZ, IMPROVIZATÍV ZENE: AMP  (HUN), CACTUS TRUCK (HOL/USA),
EASTERN BOUNDARY QUARTET (USA/HUN), GABRIEL FERRANDINI &
PEDRO SOUZA (POR), GERÖLY TRIÓ, GRENCSÓ KOLLEKTÍVA, PAAL
NILSSEN-LOVE LARGE UNIT (NOR), SYRIUS LEGACY
NEW LINES, UNDERGROUND: BUJDOSÓ JÁNOS TRIÓ, FERENCZI
GYÖRGY & RACKAJAM, IVA BITTOVÁ (CZE), KENDERESI & GRENCSÓ
& HAJNÓCZY, SZEMZŐ TIBOR, UJJ ZSUZSI & DARVAS KRISTÓF, TA-
PASZTALT ECSETEK, TERRA PROFONDA (ITA/HUN) 
ETHNO- ÉS NÉPZENE: ÁBRAHÁM JUDIT & MÁTKI TÁNCSOPORT, ARGO
(HUN/SRB/GRE), CITY BUM BUM (POL/IRE/SENEGAL), CSALLÓKÖZ
Táncegyüttes és Zenekara, CSÁNGÁLLÓ, DIKANDA (POL), ERŐS SÁNDOR,
FAJKUSZ BANDA, FLÁRE BEÁS BANDA, FOLLIA! (BEL), HOPPÁRÉ,
HORSA PITYU ÉS ZENEKARA (SLK), KERÉNYI & BŐSZE DUÓ, LEPASE-
REE (EST), MIQUÈU & BALTAZAR MONTANARO DUO (FRA), ROMUNGRO
GIPSY BAND (HUN), OX & AX (RUS) , ÖRDÖNGŐS ZENETANODA
(SLK/HUN), ÜZENET HAZA – ÉLŐ FORRÁS & Kubinyi Júlia & Zagyva Banda,
VILNIAUS BOCIAI (LIT) , ZERKULA ZENEKAR (ROM)
ROCK, PUNK, AKTUÁL MUSIC, TÁNCOLÓS: AURÓRA, COLOMBRE
BAND, BODRISZATVA, DRAPAN'S BLUE DEVILS, FRIGID-AIR, LA TROBA
KUNG-FU (ESP) , NAT OSBORN BAND  (USA), PAMACH LÁBRÁZÁS, PEN-
GUIN SOUND SYSTEM, DJ POZOR, PÖRKÖLT PROJEKT,  RUTKAI BORI
- SÁRKÁNYJÁRGÁNY, SILLÓ NEM DJ, WOODEN AMBULANCE (SRB)

A nemzetközi zenei program főbb pontjai:
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Miquéu Montanaro (FRA) - muzsikus
Francia, pontosabban oxitán ethnomuzsikus, aki fontos közvetítője a magyar
kultúrának. 
Pintér Ambrus osb - bencés tanár
Kinek “hobbija” film és a mozigépészkedés. A környék utolsó, rendszeresen
működő artmoziját üzemelteti a pannonhalmi bencés középiskolában.
Pintér Béla - színházi rendező
A kor talán legfontosabb, különutas magyar színházi rendezője.
Ráduly Mihály - muzsikus
A legjelentősebb magyar progresszív zenét játszó együttes, a Syrius szaxo-
fonosa és fuvolistája volt.
Szepesi Imre “Zöld” - lemezlovas, közösségépítő, fényfestő
Sokan DJ-ként szeretik. Kevesebben ismerik közösségépítő erejét, amellyel
felépítette a Méhkasaula fehérvári művészeti közösséget.
Wahorn András - festő, grafikus, muzsikus
ef Zámbó István - festő, grafikus, szobrász, zenész
A legendás Bizottság együttes révén mindketten a magyar alternative-underg-
round zenei élet élfiguráivá váltak és a mai napig azok is maradtak.

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.

A közelmúlt történelmének egyik legemblematikusabb falbontása – berlini - jó
apropót szolgáltat arra, hogy feltegyük a kérdést, miért is épültek a múltban és
épülnek a mai napig is szomszédokat, népeket, kultúrákat elválasztó falak? 

Nemzeti Művelődési Intézet 
megyei értékasztalai, 2015.04.28.
Május 2-án – a tavaly hagyományteremtő módon megrendezett program foly-
tatásaként – immár második alkalommal terítenek értékasztalokat a Mediawave-
en a Nemzeti Művelődési Intézet megyei irodái. A megyék egyedi
kulturális-gasztronómiai kincseit, valamint a megyei értéktár bizottságok mun-
káját bemutató értékasztalok mellett mesterségbemutatók, helyi portékák vá-
sára, illetve hagyományőrző produkciók is színesítik az intézet programpalettáját.

Socfest 
Krasnyánszky Sára & Armai Danila: 
Tavaszi zsongás Komáromban
2015.05.01. /részlet/
…Az idén 25. jubileumát ünneplő fesztivál sztárfellépők helyett mindig is a vál-
tozatos és színvonalas programok híve volt, a komáromi Monostori Erőd falai
pedig tökéletes helyszínt biztosítanak arra, hogy kezdő és profi művészek egya-
ránt megmutathassák tehetségüket a világnak. Számos műhely, kiállítás, fórum
és installáció található az erőd hideg falai között és a Duna parton is. …minden
kis sarokban valami újba botlik az ember: színészek adnak elő monológokat
egy-egy klasszikus műről, szaxofonos gyakorol a kilátóban, készül a legújabb
berlini fal inspirálta műalkotás a főudvaron és az erőd szinte összes falfelületét
kiállított képek díszítik… A magyar film szerelmesei a kísérleti és kisjátékfilmek
mellett csütörtökön többek között megtekinthették a hatalmas közönségsikert
elérő VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlant és a Vidnyánszky Attila szín-
házi darabjának filmes adaptációját is, A szarvassá változott fiút… A nap leglát-
ványosabb momentuma kétségtelenül a májusfaállítás volt. Ez a majd húsz éves
hagyomány az újjászületést és a termékenységet szimbolizálja. Mielőtt a má-
jusfát felállítanák, felöltöztetik piros, zöld és fehér szalagokkal. Most erre az erőd
belső udvarában került sor, ahol a legkisebbek is azon igyekeztek, hogy feldí-
szítsék a fát. Miután már négyzetméternyi hely nem maradt több szalagnak,
már csak a faállítás maradt hátra. Az udvarból elindulva, hatalmas menettel és
zeneszóval kísérve, a májusfa végül méltó helyére került – a Duna-partra, köz-
vetlenül az erőd elé. A nap levezetéseként koncertekkel kapcsolódhatott ki a ta-
vaszi mámorban égő összegyűlt tömeg. Fellépett a Wooden Ambulance, a
Grencsó Kollektíva és a La Troba Kunk-fú is.

Socfest
Krasnyánszky Sára & Armai Danila: Faltól falig
2015.05.02. /részlet/
...Amennyire hideg van az erőd falain belül, annyira meleg a hangulat az udva-
ron. Tulajdonképpen ez a központi magja a fesztiválnak… Az Együttlét igazi
gyerekbarát közösségi tér, hétvégén számtalan programban vehetnek részt a
családosok, sőt, a kutyáknak is maga a mennyország… A Mediawave egyik
elve, hogy nem a hagyományos fesztiválforma szerint gondolkodik. Épp ezért
nem fesztiválként, hanem együttlétként szeret magára hivatkozni, ahol a közös-
ség építőereje a legfontosabb. Emellett közös 25. születésnapját ünnepli a Me-
diawave és a berlini fal leomlása, ennek apropóján az idei téma: a Falak.
Számos installációt és közösségépítő programot ihletett ez a tematika. A leg-
szembetűnőbb az udvart félbevágó, különböző művészek agyszüleményeit
szimbolizáló fal, amihez mi magunk is hozzáadhatunk egy szeletet. Péntek este
aki akart, megalkothatta a saját dobozát, benne egy-egy üzenetet elrejtve, és
hozzáadhatta a nagy falhoz (mi is elrejtettünk egy Socfest matricát az egyiken).
Nem csak építeni, hanem enni is lehetett: a Duna-parton épülő zsíros kenyér-
falat közösen fogyasztottuk el, ezzel szimbolizálva a fal leomlását. További mű-
helyekkel is találkozhattunk: a győri versklub spontán falas verseléseket tartott
a bástya különböző pontjain, a Harmatpont Egyesület közösségi felderítő játékot
szervezett, a 21-es triszómia csoport pedig zenés pantomim előadást adott elő
a témában… Ezen a napon a filmes kínálatban szerepelt még az Oscar-díjas,
lengyel mestermű, az Ida, az Úton Online Filmfesztivál egyik győztese az East
Punk Memories, a Káin gyermekei c. magyar dokumentumfilm és a Kukorica-
sziget is. A koncertek közül Iva Bittová, Ujj Zsuzsi & Darvas Kristóf, illetve a Gyi-
mesi Csángó Táncház mozgatta meg a fesztiválozókat. Este az erőd falai is
fényben úsztak, többek között a székesfehérvári Méhkasaula virtuális épület-
festését láttuk, ami felért egy pszichedelikus trippel… Ezután az erőd külső pe-
remén a nap egyik legizgalmasabb előadásában volt részünk: két cirkuszi táncos
szó szerint faltáncot járt. Egy kötélre kikötözve szaltóztak, lépkedtek, fejjel lefelé
pörögtek és az akrobatikus elemeket keverték a hagyományos tánclépések-
kel.

FALÉPÍTÉS Építészhallgatói Ötletpályázat a 25. Mediawave Feszti-
válra, 2015.02.26. - A Széchenyi Egyetem nyilvános hallgatói ötletpályázatot
írt ki építészképzésben résztvevő hallgatók számára…
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JazzMa.hu 
Barcsik Géza: Villámlátogatás 
2011.06.04. /részlet/
Ha valaki szeretne résztvenni egy olyan fesztiválon, ahol a fellépők és közreműködők ugyanolyan
jól érzik magukat, mint a nézők, akkor a Mediawave valamelyik fesztiválján a helye… Baltazar és
Miqueu Montanaro észt, lengyel, francia, szerb, magyar, és ha jól láttam talán ujgur résztvevőkkel
akusztikus műsort mutattak be, miközben Ferenczi György és a Rackajam kezdett az udvari szín-
padon. Én a Montanaro Workshop zárókoncertje után fellépô City Boom Boom társaság koncertjén
ragadtam. A lengyel, szenegáli, ír és magyar zenészek nyomták benne… A tájékoztatás kedvéért:
ezen a színpadon… még három nem akármilyen formáció lépett fel este, miközben az udvarszín-
padán Both Miklós cigány-magyar progresszív műhelye kezdte hamarosan műsorát. Köszönet és
gratuláció a fesztivál szervezőinek, hogy 25 éve éltetik ezt a szellemiséget. Elsősorban természe-
tesen Hartyándi Jenőnek, aki nem 25, hanem legalább 35 éve szervezi a progresszív művészeti
életet Győrben, Győrből. Még a Mediawave előtti időkből, a 80-as évek elejétől neki köszönhetők
Anthony Braxton, Szabados György, Roscoe Mitchell, a Binder Quintet, majd a Dresch Quartet le-
gendás győri fellépései a vasfüggönyön és a falon innen.

HVG
BI-HB: Rohadt idegesítő volt, de a végén leomlott ez a fal is
2015.05.04. /részlet/
… a Mediawave az egyik legszerethetőbb fesztivál a honi kínálatban. Idén épp 25 éve mondhatjuk el mindezt. A legendás szakálláról híres kapitány, Hartyándi
Jenő és lelkes csapata által évről-évre összehozott filmes-zenei-gasztro seregszemléhez talán csak az augusztusi Ördögkatlan hangulata hasonlítható. (Ez tán
nem annyira meglepő, mert az egyik alszervező mi MEDIAWAVE szervezők vagyunk Kisharsányban - A Szerk.) A komáromi helyszínen néhány éve tehát meglelé
hazáját a „Fényírók fesztiválja”. A felújított bástya, a hozzá kapcsolódó kazamaták, kisebb-nagyobb
termek, a sátorállításra is alkalmas várárok, a Duna parti terület és főleg a várudvar nemcsak han-
gulatos, de praktikus helyszín egy ilyen sokszínű rendezvénynek. Itt elférnek a falakon a képzőmű-
vészeti, és fotókiállítások (idén többek közt a székelyudvarhelyi Kováts fotódinasztia több generációja
mutatkozott be, egyrészt az I. világháborús frontvonalról szóló - 3D-sre varázsolt! - képeivel, másrészt
a székelyek mindennapjait bemutató költői fotókkal), a különböző aulákban, folyosói szegletekben
kisebb – és sokszor spontán alakuló- zenekari koncertek, táncházak kaphatnak helyet. A termekben
filmvetítéseket, különböző workshopokat, beszélgetéseket, a Duna parton igazi majális hangulatot
kaphattunk el idén is. A nagy találkozásokra, beszélgetésekre, sörözésekre és a nagyobb koncertekre
a várudvar „lett kitalálva”. Itt tényleg mindenki megfordult, aki számít Wahorn Andrástól a litván tánc-
csoportig, a lengyel zenészektől Menyhárt Jenőig, vagy Both Miklóstól a New York-i jazzistákig. A
programforgatag egyszerűen követhetetlen, leginkább a véletlenre alapozott túlélési stratégiát érde-
mes követni: beesünk valahova, és ha tetszik, ott ragadunk, ha nem, továbbállunk. Vagy kimegyünk az udvarba beszélgetni, és enni/inni valamit. Kár, hogy a fal
miatt hatalmas kerülőt kellett tenni az „NDK-ba”, ha egy kávét, teát vagy lángost akartunk venni, míg sörhöz, borhoz az „NSZK”-ban lehetett csak hozzájutni.
Végül is jól vizsgázott a lécekből, molinókből, papírdobozokból álló fal: rohadtul idegesített mindenkit. És rosszul vizsgázott a közönség: végig tűrte, hogy
elválassza az udvar keleti és nyugati falát, nem kezdett semmilyen népi kezdeményezésbe, falbontásba. Ha a közönség nem is, mi partizán módjára időnként
átvágtuk egy bicskával a nejlonkötelet, és fura embercsempészként átvittünk magunkkal pár NSZK-ban ragadt embert a keleti oldalra, de előfordult persze a
klasszikus kelet-nyugati átsompolygás is. Egy esetben a fiatal szervező hölgy fonó-szövő női Kőműves Kelemenként éppen azt kötözte újra, amit átvágtunk, mi-
közben már újabb lukat vágtunk a falon, de kiderült, egyáltalán nem bánta. Érdekes kérdést vet fel persze az is, hogy vajon, ha a fal egy művészeti alkotás(nak
néz ki), akkor szabad-e tönkretenni. Vajon, ha a berlini falat Antoni Gaudí építette volna egyedi porcelánelemekből, akkor az összezúzása nem lett volna-e bar-
bárság? Mi egy bicskával szavaztunk a kérdésben. A fal végleges ledöntésére amúgy csak a zárónapon került sor. Ferenczi Gyuriék még elsüthették a színpadról
(mint minden addigi zenekar), hogy „és most a keleti oldal hangját szeretnénk hallani”, de az utánuk következő, forró hangulatot teremtő lengyel etno-csapat a
Dikanda egyik pörgős száma alatt végre egyesülhetett a két oldal. A falat lebontották, az őrjöngő tömeg már közösen ünnepelhette a csapatot a végén… Május
2-án éjfél körül az ország számos pontjáról összetrombitált zenészekből álló, a kiváló Palimo Storyra épülő Cigány-Magyar Progresszív Zenei Műhely vezette
elő Both Miklós dirigálásával a záróbulit. Ez volt az első koncert az egyesítés után, és ez volt az utolsó a 2015-ös Mediawave-en. Ezután hajnalig még tartott a
búcsúparti az egyik helységben, ám mi már hazafelé ballagva csak azon gondolkodtunk, mitől volt olyan különleges Bujdosó János gitárjátéka, hogyan festették
fénnyel tele a bástya falait, miért is volt jó annak a két lánynak a függőleges falon (gumikötéllel felfüggesztve) táncolni. De legfőképp arról, …hogy hány év van
még a Mediawave-ből. És reméljük: még nagyon sok.

JazzMa.hu
Mohácsi Péter: Syrius Legacy a Mediawave-en
2015.05.04. /részlet/
…A kései órán kezdődő Syrius Legacy koncert méltó felvezetése volt a délutáni közönségtalálkozó és beszélgetés Ráduly Mihállyal, melyen egy maroknyi el-
szánt Syrius rajongó, valamint Maloschik Robi és Wahorn András vett részt, felidézve a mesebeli múltat… Az esti koncertet megelőző percekben Ráduly
Mihály átvehette a Mediawave Párhuzamos Kultúráért Díját… Majd felcsendült végre az „Ördög Álarcosbálja” anyag a Syrius Legacy tolmácsolásában a telt-
házas koncertteremben és a régi varázslat ismét bekövetkezett… Az öreg, kritikus, Syriuson felnőtt fülek számára az élmény tökéletes, de ez tükröződik a kö-
zönség zömmel fiatal tagjaiban is, igazolva, hogy a Syrius muzsikája az eltelt 45 év alatt mit sem veszített frissességéből.

Hét nap (Szabadka)
Szerda Zsófi: Fényírók és hangfestők
2015.05.13. /részlet/
…Azt hiszem, a legnagyobb szenzáció — és egyúttal kettős érzelmeket ébresztő dolog — egy fal volt, mely a fesztivál idei tematikáját is adta. Fal, falak. Falak
bennünk, körülöttünk, közöttünk. Képzeljünk el egy erődöt a kerekded udvarával, egyik végében a nagyszínpaddal, a másik végében pedig egy nyitott folyosóval.
Ez az udvar volt teljes egészében kettévágva egy fából készített, mindenféle anyaggal díszített, átlátszó, de át nem járható fallal, emlékeztetőül a berlini falra
s arra, hogy egy fal mennyire nem jó. Bár az elejében még annak tűnt, érdekes volt… Később a zenekarok is rájátszottak az előttük húzódó válaszvonalra, s
buzdították hol a keleti, hol a nyugati oldalt… Lebontottuk a falat. Tehát megtanultuk: falak nem kellenek, és csak csendben teszem hozzá — a határokkal is
gond van. Ha az idei Mediawave minden programját fel akarnánk sorolni, ez a két oldal nem lenne elég. Filmek reggeltől estig (hiszen ez mégiscsak egy film-
fesztivál), kiállítások, színházi előadások, egy igazi esküvő, táncbemutatók, felolvasások, irodalom, konferenciák, kóstolók, koncertek és műhelymunkák….
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Nagyon érdekes volt a Duna-parton megrendezett nemzetközi esküvő. Két bolgár fiatal ugyanis eldöntötte, hogy ők márpedig a Mediawave-en kelnek egybe,
mivel itt ismerkedtek össze. A menet zeneszóval vonult az erődből a Duna-partra, csángók és romák, amerikaiak és pestiek, bolgárok és mi mindannyian
együtt ünnepeltük a két idegen — mégis valahogy nagyon is ismerős — esküvőjét a víz mellett. Utána töltött káposztát osztottak, majd folytatódott az éneklés
és a tánc egészen sokáig. Vannak visszatérő arcok, illatok (ó, az a sült kolbász és ó, az a csokis-szilvás rétes), kutyák, színek s a világ legkényelmesebb va-
ságyai… Vannak furcsa arcok, és mindig találni valakit, aki jól táncol… A Mediawave-en azért szeretem a koncerteket, mert nem a megszokott, Magyarországon
mindenütt híres zenészek, együttesek lépnek fel, akiket minden nagyobb nyári fesztiválon hallhatunk és láthatunk. Amikor először átfutjuk a zenei kínálat
listáját, nem sok ismerős névvel találkozunk… a felhozatal, mindig meg tud lepni, zenei stílusok keverednek — etno, dzsessz, underground, népzene, rock,
punk, táncolós zenék — sok külföldi fellépővel, az idén a legjobban a La Troba Kung-Fú, a Nat Osborn Band, a Dikanda… adta azt, amit egy jó koncerttől
elvárok. Extázist, eufóriát, ritmust, érzelmeket. Ők nyűgöztek le, és repítettek el egy másik, sokkal mosolygósabb világba. Hát hogy is ne repítettek volna,
amikor a jó zenészek nem teremnek minden kertben, ezúttal pedig egy olyan piacon voltunk, amelyen a kofák válogatott zenei gyümölcsöket kínáltak. A Me-
diawave egy családias fesztivál. Minden értelemben. Fényírók és hangfestők. Érdekes az a fajta érzés, hogy mindenki valahogy ismerősnek, régi barátnak
tűnik. Rád köszön, visszaköszönsz, bárkihez odamehetsz, és elkérheted akár a pulcsiját, akár a kanalát. Mert régi barát, és minden évben izgalmas beszél-
getéscsomagokat hozok haza a táskám kiszsebében. Ráébredések, benyomások, minden az agy halott részeit manipulálja egy kis diódával vagy diós rétessel
vagy a hangok és a színek vibrálásával. Én receptre írnám fel a sok eltunyult és otthon ülő embernek.

A spontán falbontás, amit kevesen láttak 2015.05.01.
A szervező szemével is visszaigazolhatjuk, hogy milyen érdekes és ellentmondásos hatásokat váltott ki a fal építése és használata. Nem kis örömünkre, mert
így érzékeltük, hogy működik a koncepció. Az első három nap csak épült és diszítődött, majd egyre kellemetlenebb akadályt kezdett okozni az együttlét közösségei
számára. Először sokak számára csak viccnek tűnt, majd egyre idegesítőbb lett. Mint szervezők, kaptunk érte rengeteget és nem volt egyszerű kitartani, de
sikerült. Egy idő után elkezdődött érlelődni az emberek egy részének agyában a lerombolás vágya. Sok beszélgetés folyt erről az udvarban és a Duna-parton.
Komoly és komolytalan tervek szövődtek, tehát egyre jobban működni kezdett az idea. Azt tudtuk, hogy az építészhalllgatók által épített, léckeretes falat csak
komoly népharag tudja majd eltávolítani, tele vélelmezett veszélyhelyzetekkel. De szerencsére segítségünkre sietett egy kicsit megkésett, kívülről jövő csapat,
amely Király Laci dobozgyártó barátunk felajánlott, 1000 db papírdobozából szeretett volna jelképes falat építeni. El is kezdték építeni az utolsó előtti napon a
másik fal folytatásaként. De kora délután, úgy egy méter magasságban beleuntak. A következő kép -kisebb-nagyobb csoportok hajtogatják a dobozokat, üzeneteket
helyeznek el beléjük, vagy a külsejükre írnak, rajzolnak. És ez tartott késő estig, míg el nem fogyott az ezer doboz. A fal ekkora már elérte a két méteres
magasságot és 10 méter körüli hosszúságot. Kovács Norbert “Cimbi” kollégámmal szerencsére szem és fültanúja lettünk a fal leomlásának. Épp az Ékes kon-
certteremből jöttünk ki hajnal egy óra körül és valamiről beszélgettünk az ajtóban. Arra lettünk figyelmesek, hogy meginog az elég terjedelmes fal – az okot nem
láttuk – és szakaszosan megrogy. Amikor ezt látták a környéken tartózkodó fiatalok, nekiestek és földig rombolták. Ez kb. fél és egy méter magasság körüli, öt
méter széles és tíz méter hosszú, akadályt hozott létre. Egy ötletes fiatal fürdőmedencének fogta fel a halmot és nekifutásból hasast ugrott bele, amit aztán
sokan követtek. Fröcsögtek a dobozok. Kb. háromnegyed órás, hullámzó intenzitású ugrálás, dobozharc kezdődött, míg teljesen megszűnt a fal.
És még egy vicces, közben esett történés. Közvetlenül előttünk állt egy biztonsági őr, aki nem tudta, hogy mi szervezők vagyunk. Ezért egy ideig zavartan nézte
a falrombolás beindulását, majd kapkodva elővette a telefonját és nagy nehezen felhívott valakit. A következőt hallottuk, nem kis mosollyal az ajkunkon: - “Főnök!
Főnök! Itt háború van! Közbeavatkozzunk?” Szóval az együttlét közössége, minden szervezői vágyat felülmúlva, spontán megoldotta a fal bontását. Megkoronázta
a figyelemfelkeltő elképzelést! /Hartyándi Jenő/

JazzMa.hu
Ráduly Mihály beszélget Grencsó Istvánnal , Benkő
Róberttel és Molnár Csabával
2015.05.18. /részlet/
DERENGÉS dupla CD és ADYTON jazz tábor
…egy ideje nagy a serénykedés a Grencsó Kollektíva háza táján. Hallottam, hogy nemrégiben
stúdióba vonultatok és hat Szabados György szerzeményt vettetek fel… Én személy szerint
örömmel fogadtam már tavaly is, hogy valaki kézbe veszi Szabados György hagyatékának
ilyesfajta gondozását, hogy tovább éljen és közöttünk legyen a zenéje. De mégis mi volt az
apropója a lemeznek? - Már régóta napirenden van nálunk Szabados György zenei hagyatéka. Több éve elhatároztuk és neki is kezdtünk, hogy néhány
darabot életre keltsünk. Két évvel ezelőtt a Mediawave-en beszélgettünk erről a tervünkről Hartyándi Jenő barátommal, aki mindig is támogatta az újszerű tö-
rekvéseket, illetve a kísérleteinket. Azonnal fel is ajánlotta a bemutatkozási lehetőséget. Egy év telt el próbákkal, munkával, mire sikerült összeraknunk egy

nagyobb lélegzetű műsort. A 2014-es Mediawave-en mutattuk be először, amit aztán többször, több helyen is játszottunk,
játszunk azóta is. Ahogy érlelődtek a darabok, úgy kezdett a feszültség és az izgalom oldódni és

a zene élővé válni. Jött az igény, hogy igenis ezt rögzíteni kell…

Klip Villányi László Kimméria című új kötetéhez,
2015.01.14. -  Hogy hol van Kimméria és kik a lakói? Persze, hogy mindenki ezt akarja tudni! (Sári László)

Kossuth-díjat kapott a Hot Jazz Band – Mediawave-es vonatkozásokkal, 2015.03.16. - A csapat bőgőse, Juhász Zoltán "Nyunyi"
győri gyerek, a MEDIAWAVE-s körből került a jazztanszakra és a zenekarba. A csapat nevéhez számos jó hangulatú ravazdi és rómeres buli kapcsolódik.
Mediawave Tatán az Új Forrás meghívására, 2015.04.27. – “Az „Új Forrás” nevű, Komárom-Esztergom megyei irodalmi portál

és folyóirat beszélgetést szervezett…, a tatai Monoszkóp kultúrkocsmában… Jász Attila… vezette, animálta azt a kamara-beszélgetést, ahol Hartyándi Jenőt,
a Mediawave ősszervezőjét faggatta arról, milyen nyomokat hagyott létezésével az elmúlt 25 évben a Fényírók fesztiválja. 
Ezt nevezhetnénk az érintettek szemszögéből akár átütőnek is, hiszen azok az évek, azok a napok elmúltak… Az erősebb vonások átmentek, és lassan meg
is változtak, átalakultak, a finomabbak pedig csak akkor és csak közelről látszottak, hogy aztán, évről évre átadják helyüket az újabbaknak. Ma már nem a „gi-
gamegaságon” van a hangsúly, hanem az együttléten. Az együttlét fókuszában a fény, a hang, a benyomás és azok tünékenységének megragadása vagy el-
illanásuk élvezete áll.” /Lágler Péter/
Passport Control 33. Monostori Erőd, Komárom, 2015.04.28.-05.02. - film – fotó – zenei – építész – közösségépítő műhelyek: készült filmek:
Kővári Edit & Dalos Dorottya – Ajtó lánnyal, Vértes Ákos & Eifert András & Horváth László: F4L, Monory Csaba Bulcs – A Dunánál, Zserinváry Barbara –
Domb, csoportmunka – Dara, Fotósok: Csambal Tamás (Pozsonyeperjes), Szajkó György (Dunaszerdahely), Szücs Ildikó (Budapest), Albert Ágnes (Nagyvárad),
Niczuly Zósfia (Csermáton, Erdély), Bányász Emerencia (Gyegyóújfalu, Erdély), Montanaro Ethno Zenei Műhely (INT), Grencsó Ifjúsági Szabadcsapata,
Afrikai Tánc és Ütős Műhely, Tastinstallációs Műhely, FAQ Színházi Műhely, Gyiemesi Csángó Műhely
Cigány holokauszt film készült (nagyrészt) a Mediawave alatt, 2015.05.20. - Seres Tamás rendezésében és kollégánk Dömötör Péter opera-
tőrmunkájával film készült a cigány holokausztról, Út AUSWITZBA - 371 CSILLAG címmel. A film legalább 2/3 részét a MEDIAWAVE alatt forgatták, ezért
szép számú "mediawave arc" látható benne.

MEDIAWAVE ANZIX
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Mediawave a luxemburgi Jazz Machine Fesztiválon, 2015.05.17. - Három fesztivál - Budapest Jazz Fesztivál, Are You
Free? Fesztivál /Dunaszerdahely/ és a MEDIAWAVE - képviselte a magyar színeket a luxenburgi Dudelange városkájában. Nem egyszerű látogatásról volt
szó, hanem azért hívtak oda bennünket, hogy showcase keretében válogassunk a 15 látható zenekar közül. 
25 minősített magyar fesztivál az európai porondon – a Mediawave is köztük, 2015.05.29. - Komoly szakmai elismerést
kapott a Mediawave Együttlét és az Ördögkatlan Fesztivál is, amelynek egyik alszervezője a Mediawave. 2015. május 8-án született meg az Európai Fesztivál
Szövetség (EFA) EFFE programjának első eredménye, amelyet a Magyar Fezstiválszövetség május 28-i közgyűlésén hoztak nyilvánosságra. 761 európai és
ezen belül 25 magyar fesztivál kapta meg az európai fesztiválminősítést 2015-2016-ra. 
“Tekerj” című film nyerte a 4. Ökomenikus Diákfilmszemlét 2015.06.01. - A szabadon választott kategória díját Izer
János pannonhalmi bencés diák nyerte Tekerj! című kisfilmjével. A film a 2015 februári filmkurzusban készült, ahol a tanárok Hartyándi Jenő és Mátyás,
valamint Vaszari Julcsi voltak a MEDIAWAVE-s körökből.  
“Az univerzumba emeltetek bennünket!” közösségépítő kulturális lovastúra a Balaton-felvidéken, 2015.06.14-20. – Immár har-
madik alkalommal zajlott - Csabrendek, Zalaszántó, Tapolca-Diszel, Taliándörögd, Nemeshany útvonalon - a túra. Kovács Norbert 'Cimbi' javaslatára jött létre
a kezdeményezés, amelynek tagjai többségében egykori és mai néptáncosok… A lovastúra nagyon izgalmas hatásokat váltott ki a kis lovascsapatban és az
érintett lakosság körében. Ott hangzott el a címben szereplő, kívülről talán kicsit fellengzősnek hangzó mondat, de ott háromszori visszatapsolás után igencsak
nagy volt a valóságtartalma. Fontos megjegyezni, hogy a programot semmilyen alapítvány, állami szervezet nem támogatta! A turát Hartyándi Jenő dokumen-
tálta.
Tolnai Ottó 75 éves 2015.06.26. - A budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumban ünnepeltük Tolnai Ottó 75. születésnapját. A vajdasági költőt a ME-
DIAWAVE-hoz erős szálak fűzik. Sokszor volt tagja filmes zsűrinek, irodalmi esteket is tartottunk vele és a MEDIAWAVE szellemi védnökeként tiszteljük. Az
est kezdéseként levetítették Hartyándi Jenő és Villányi László "Flamingó térde - Tolnai Ottó portréfilmjét, majd barátai köszöntötték Tolnai Ottót: Beszédes
István, Danyi Zoltán, Szelevényi Ákos, Urbán András, Villányi László.
Boskovice 2015 – Mediawave testvérfesztivál Csehországban, 2015.07.03. - A fesztivált egy prágai szervezet, az UNIJAZZ szervezi 1993 óta,
amely egy egyáltalán nem tipikus nyári fesztiválnak számít Csehországban. Az idei fesztivál a MEDIAWAVE-vel partnerségben szerveződött. Szervezői itt
voltak májusban a Monostori Erődben és figyelték az itteni hangulatokat és abból építettek be szemelvényeket rendezvényükbe. 
Passport Control 34. Népi Dokumentumfilm Készítő Műhely – Kiscsősz, 2015.07.09-12.

Elhunyt Fila Sándor 2015.07.26. - Sanyi, a Mediawave egyik elődének tekinthető Jazz Studium grafikusa volt a nyolcvanas években, aztán
Holper Péter barátjával a Mediawave-ek jazz programjainak rendszeres látogatója. 
Passport Control 35. “Nyári berek” zenei, filmkészítő, hagyománygyűjtő, integrációsegítő műhelyek – Somogyfajsz, 2015.07.22-26.

Mediawave filmek a vajdasági Malomfesztiválon, 2015.07.29.- Vajdasági fanklubbunk szervezi Oromon a Malomfesztivált,
amelyben 6-8 szerb és magyar zenekar lép fel, valamint fotós műhelyt tart Pettendi Szabó Péter kollégánk. Továbbá filmeket vetítenek a Mediawave 25 éves
terméséből.
Ördögkatlan Fesztivál – Kisharsány, 2015.08.04-08. – A kisharsányi Mediawave üst prog-
ramjából: Romungro Gipsy Band, Rétesműhely, Magyar Néptánc Műhely,
Boma Family (BEL), Gömöri asztal, Dresch Mi-
hály, Folks, Gyimesi

és moldvai táncház, Kaszálófit-
nesz, Vizsolyi Nemzeti Színház, Nási asztal, Geröly Trió,

Meszecsinka, Nyitott Rezervátum Workshop, Workshopzárók: film, fotó, építész, tánc,
Nási&Roma&Magyar Progresszív Zenei Műhely záró (vezető: Both Miklós)

“…Tikkasztó hőség uralta a kisharsányi Kovács udvarház tereit is. A Mediawawe projektjeinek (részben újrahasznosuló) produktumai közt barangolva jól esett,
hogy az udvar porát rendszeresen locsoló lányok kérésre embert is öntöztek. Egy vízszóró berendezés kitüntetett helye volt a létesítménynek az öleléspont (’aki ide áll, kap egy
ölelést’) szomszédságában… A tibeti zenészeknek köszönhetem, hogy túljutottam a holtponton. Napok óta hallom, hogy Both Miklós, aki amatőr és profi, helyi és távolabbi zenészeket
harmonizál a katlanon, most igazán messziről érkezett kollégákat is bevon workshopjába. Kora délutáni próbájukon a rekkenő melegben még ő is azt hitte, hogy táncolni azért nem
fognak a kínai muzsikusok, majd csak este, ám nem így lett. Kövér és sovány, fiatal és idős, kínai, roma, helybeli és fővárosi, férfi és nő, fiú és lány, képzett és kevéssé képzett
zenész énekelt és különféle, errefelé alig látott hangszeren (is) zenélt. A tibeti nási zenészek szívet szaggató, lélegzetelállító, rendkívüli rezgéseket kibocsátó félórája mindenkit re-
vitalizált…” /2015.08.09. Gilbert Edit/

Passport Control 36. Nemzetközi Nyári Művészeti Tábor (Ördögkatlan Fesztivál alatt) - film – fotó – zene - tánc – építészet – közösségi műhelyek, Kisharsány,

2015.08.01-08. Készült filmek: Dömötör Péter – Hasfiók és Fapofa, Seres Orsolya – Abor, Koblinger Ádám – Szerdán, Balogh Attila & Károlyi Nóra & Vaszari Júlia – Tájjelleg, Monory
Csaba Bulcs – Ne habozz,  Godó Szilárd – Megbocsájtás, Kovács ildikó – Spot, Murányi-Matza Teréz (ROM) – Kedvesem, Izer János - …hattuk, Radu Igazság (ROM) – Gábor és
Julcsi, Bogdán Zoltán – Bigyó, Déri Lili – A ló meghal, a madarak kirepülnek, Szelestey Bianka – Aki ide tart. És rengeteg fotográfia a következőktől: Szücs Ildikó (Budapest), Nyilassy
Lili (Budapest), Vimmer Andrea (Budapest), Bányász Emerencia & Anna & András (Gyergyóújfalu, Erdély), Szejkó György (Brno, CZE), Kovács Ildikó (Budapest), Sára-Lukács
Andrea (Veszprém), Kovács Kriostód (Zabola, Erdély), Tóth Péter (Tardoskedd, Felvidék), Balogh Attila “Guczó” (Sanghai, Kína), Balogh Csobán (Hongkong, Kína), Csambal Tamás
& Bilás Zsuzsi (Pozsonyeperjes, Szlovákia), oktató: Zalka Imre (Budapest), Gyetvai Zoltán (Losonc, felvidék), Radu Igazság (Bukarest, Románia). Zenei Műhelyek: Grencsó Ifjúsági
Szabadcsapata, “SEB” Akusztikus Zenei Műhely – vezető: Horváth Dániel “Dudu”, Nási & Roma & Magyar Zenei Műhely – vezető: Both Miklós.


