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Nagy siker volt az Erdélyi Művészek Hete 2016
Transylvanian Artists’ Week 2016 a Great Success

Négy helyszínen, világhírű művészek részvételé-
vel rendezték meg a 2. Erdélyi Művészek Hetét 
Budapesten október 8. és 16. között. A különle-
ges esemény fővédnöke őexc. Habsburg György 
nagykövet volt. A program célja, hogy széles 
körben bemutassa a mai, sokszínű erdélyi kul-
túrát. Simó Klára, a Transilvanum Alapítvány 
megalapítója hisz abban, hogy a közös kulturá-
lis élmények az összetartozás fontos pillanatai.

A nemzetközileg elismert művészek közül 
elsőként a Franciaországban élő zongoraművész, 
Horváth Izabella és a Svájcban élő hegedűmű-
vész, Uzdi Andrea lépett a Marczibányi Téri 
Művelődési Központ színpadára, majd a 

Transilvanum Mecénás Program első támoga-
tottja, a tízéves zongoristatehetség, Struczuj 
Evelin Zsuzsa. Hosszú évek után először láthat-
ta a magyar közönség a kolozsvári Octavian 
Stroia Balett és Színművészeti Líceum növendé-
keinek páratlan balettelőadását. Európa-szerte 
híres szakrális alkotásait mutatta be Sabau-Trifu 
Cristina, a Transilvanum-találkozók állandó 
helyszínén, a Magyar Tudományos Akadémián, 
majd Keresztes Ildikó adott itt koncertet. Ok-
tóber 14-én Az alkotás csodája címmel három 
nemzetközileg elismert kézműves mester mutat-
ta be modern alkotásait. A Duna Palotában 
Demeter Krisztina a nemezelés legújabb techni-
káiba avatta be a résztvevőket, majd Elekes At-
tila André bemutatta a Transilvanum ihlette 

bélyegkülönlegességét. Kovács Attila cipőterve-
ző és -készítő elmesélte, hogyan születnek díj-
nyertes béka-, rája- és krokodilbőr cipői, ame-
lyeket számtalan világhíresség is hord. A záró-
eseményen, a Mikroszínpadon Nagy Elek be-
szélgetett édesapjáról, Méhes György íróról, 
Szőcs Géza Kossuth- és József Attila-díjas költő-
vel. Az erdélyi nagyasszonyok történetét Józsa 
Judit művészettörténész és kerámiaművész alko-
tásai mesélték el. A Transilvanum Alapítvány 
Erdélyi Közösségi Élet Kiválósága díját idén 
Uzdi Andrea, Demeter Krisztina, Elekes Attila 
André és Kovács Attila vehette át Simó Klára 
alapítótól. Az Erdélyi Művészek Hete program-
jainak megvalósulását a Bethlen Gábor Alap és 
a BÁV csoport támogatta.

With the participation of world-famous art-
ists the 2nd Transylvanian Artists’ Week was 
organised at four venues between 8th and 16th 
October. The main patron of the special event 
was H.E. Ambassador György Hapsburg. 
The aim of the programme is to introduce 
today’s colourful Transylvanian culture to a 
wide circle of people. Klára Simó, who estab-
lished the Transilvanum Foundation, be-
lieves that common cultural experiences are 
important moments of belonging together.

Of the internationally acknowledged art-
ists the first ones were France-based Hungar-
ian pianist Izabella Horváth and Switzerland-
based violinist Andrea Uzdi to perform on 
stage at the Marczibányi Square Cultural 
Centre. Then the first musician sponsored by 
the Transilvanum Maecenas Programme, 
ten-year-old pianist talent Evelin Zsuzsa 
Struczuj played. After many years the Hun-
garian audience could see the ballet perfor-
mance by the students of the Octavian Stroia 

Ballet and Dramatic Art Secondary School 
in Kolozsvár (Cluj). Cristina Sabau-Trifu dis-
played her sacral works of art at the Hungar-
ian Academy of Sciences, the permanent 
venue of the Transilvanum meetings, and 
then Ildikó Keresztes had a concert there. On 
14th October three internationally acknowl-
edged craftsmen displayed their works in an 
exhibition entitled The Miracle of Creation. 
In the Duna Palace Krisztina Demeter 
showed the secrets of felt making, and then 
Attila André Elekes displayed his special 
stamp inspired by Transilvanum. Shoe de-
signer and maker Attila Kovács told the visi-
tors how his award winning shoes from frog, 
ray and crocodile leather shoes are made. 
Many of them are worn by celebrities all over 
the world. At the closing on the Mikroszínpad 
event Elek Nagy talked about his father, 
writer György Méhes with Kossuth and József 
Attila Prize winner poet Géza Szőcs. The his-
tory of great women of Transylvania was told 
through the works by art historian and ce-
ramic artist Judit Józsa. This year the Eminent 

Person of Transylvanian Social Life Award 
was given by the founder Klára Simó to An-
drea Uzdi, Krisztina Demeter, Attila André 
Elekes and Attila Kovács. The realisation of 
the Transylvanian Artists’ Week was spon-
sored by the Bethlen Gábor Foundation and 
the BÁV Group. 


