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Nőfigurák kínai kelből 
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Vasárnap gyalogos zarándokokat láttam 
Csík felé igyekezni át a Hargitán. Aztán a 
városban is találkoztam felzászlózott, cso-
magját kis szekéren maga után húzó, egyér-
telműen búcsúba érkező, fáradt vándorral. 

Pünkösd hetében vagyunk, ezekben a 
napokban Csíkban lassan minden a som-
lyói búcsúról szól. Vagy ahhoz kapcsolódik. 
A megyei tanács jó érzékkel erre a hétre 
időzíti a régebb megyenapoknak, most már 
Székelyföld Napoknak nevezett kulturális 
rendezvénysorozatát. Lesz képzőművészeti 
tárlat, könyvbemutató és kézművesvásár, 
népi mesterségekkel ismerkedhet az érdek-
lődő, és aki megfordul a Szabadság téren, 
különböző könyvkiadók kiadványaiból vásá-
rolhat. De hirdetnek rendkívüli előadásokat 
is: pénteken a Szent László király rockoperát 
láthatjuk, szombat este pedig a Mustármag 

Énekegyüttestől a Hiszek a romokon című 
oratóriumot, amit nagy sikerrel mutattak 
be Erdélyben és Magyarországon egyaránt. 
Jön a nosztalgiavonat Budapestről, hozza a 
zarándokokat a búcsúba, és viszi vasárnap 
Gyimesbe, az ezeréves határhoz. 

Érthető a magyarságtudatot, összetarto-
zást erősítő rendezvények erre az alkalomra 
való időzítése. Ilyenkor nagy közönségre szá-
mít mindenki, hiszen nemcsak a helyi lakos-
ságnak és környékbelieknek szól a vásár, a 
kulturális rendezvény, hanem mindenkinek, 
aki erre az alkalomra ide érkezik. Hogy ha 
nem elég töltekezésnek a keresztút elvégzése 
és a nyeregben celebrált ünnepi szentmise, 
maga az imádság a somlyói Mária lábánál, 
ami tulajdonképpen a búcsú lényege kellene 
legyen, akkor gyűjthessen ki-ki igénye és ked-
ve szerint még élményt. 

Pünkösd hetében

         villanás n Takács Éva

Ma többórás napsütésre számíthatunk, a délutáni 
órákban kevés gomolyfelhővel. Csapadék nem való-
színű. Front továbbra sincs felettünk, de a fülledt, 
meleg idő fokozott megterhelést jelenthet sokak szá-
mára. Ügyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre. Erős 
lesz az UV-sugárzás.
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Kínai kelből formál kecses fiatal nőket 
Csü To-csi (Ju Duoqi) pekingi művész, 
akinek munkái Londontól Los Angele-

sig világszerte érdeklődést keltettek.
A 38 esztendős művésznő korábban is alko-

tott zöldségkompozíciókat, a kínai kelt öt éve 
kezdte használni. Művészetét össze akarta kap-
csolni a mindennapi élettel – magyarázta a mű-
vei mögött rejlő koncepciót.

„A kínai kel színe és formája is nagy válto-
zatosságot mutat. Különböző megvilágításba és 
különböző kontextusba helyezve gazdag forma-
világot tudok létrehozni belőlük, és lefényképez-
ve őket új életre kelnek” – mesélte Csü. A mű-
vésznő órákat tölt a piacon, hogy nőfiguráihoz 
kiválogassa a megfelelő alakú kelfejeket. Pekingi 
műtermében aztán fogpiszkálók és kés segít-
ségével formálja át a leveleket, hogy azok végül 
kecses, szép testű nőket ábrázoljanak.  A szob-
rok megalkotásánál gondosan válogatja össze a 
különböző minőségű – friss, megrohadt vagy 
elszáradt – leveleket, ezzel is variálva az anyag 
hatását. A kész művekről Csü fényképeket készít, 

amelyeket számítógépes vágóprogrammal alakít 
tovább. Egy-egy alkotás akár hetekig is készül, de 
akadnak olyanok is, amelyek napok alatt meg-
születnek.

Csü „kel-szépségeit” Pekingben, London-
ban, Párizsban, Los Angelesben és Miamiban 
is láthatta már a közönség. A zöldségszobrokról 
korlátozott példányban készült nyomatokat 2-3 
ezer euróért vásárolhatták meg az érdeklődők.

„Szerelem” beküldte: opra imre
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