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A fotót Sükös Imola, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának másodéves diákja készítette.
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Tizenkét teve egy tű fokán

Tizenkét teve is áthalad a tű fokán 
egy orosz „mik ro mű vész” alko
tásában. Ana tolij Ko nyen ko egy 

e gész sivatagi ka ravánt jelenített meg 
egy tű fokában: mik ro szkópot használva 
alkotta meg művét. A körképnek „ott
hont” adó tű foka, illetve lyuka negyed 
milliméter „magas”.

Konyenko egyéb híres művei közé 
tartozik a világ legkisebb akváriuma. 
Felöltése nem szabadítja el a vízszámlát, 
mivel 2 teáskanálnyi víz elég a teljes víz
cseréhez, amelyet injekcióstűvel végez 
Konyenko. 

A mi ni „halvitrin” hü velyk ujj begy
nyi: 3 centi széles, 24 milliméter magas 
és 14 milliméter „mély”. Immár két la
kója van – kezdetben csak egy volt –, a 

halak „berendezése” pedig vízszűrő mel
lett parányi kavicsokból – több színben 
–, csipetnyi homokból és falatnyi hínár
ból áll.

Konyenko már 30 éve miniatürizál. 
Írt ő már rizsszemre, aztán mákra, majd 
pedig hajszálra. Művei igen értékesek, 
néhány 1314 millió forintnyi összeget 
is ér – adta hírül a The Daily Telegraph 
című brit lap.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Úgy hiszem, nemcsak a sajtóban dolgo-
zóknak okoz problémát, ha ugyanabban az 
időpontban két esemény zajlik, az egyszerű 
rendezvénykedvelő ember is eltöpreng, mi-
tévő legyen, melyiket válassza. Ha a sajtó 
jelentőségét akarom firtatni, és a pohár félig 
tele elve szerint gondolkodom, azt mondom, 
ez a választás szabadsága, az atyafi elmegy 
az egyik rendezvényre, a másikról majd tu-
domást szerez a médiából. A sajtós tehát jó, 
ha mindkettőn ott van, így történik meg az, 
hogy egyik hétvégén helyszínről helyszínre 
lohol, egyiknek az elejét, másiknak a végét 
csípi el, rá egy hétre pedig témahiányban 
ténfereg, vadássza a hírt veszettül. 

Nem sopánkodás, ne gondolják, csak 
az okát magyarázom annak, miért lenne 

fontos az eseményszervezők egyeztetése, a 
rég áhított eseménynaptár elkészítése, hisz 
a rendezvényeken fellépőknek sem mind-
egy, hányfelé oszlik potenciális nézőközön-
ségük. Az összehangolás még tökéletesítésre 
szorul, olyannyira, hogy nemrég egy ren-
dezvényen belül tapasztalhattuk a prog-
ramok egymásra szervezését. Nem baleset 
volt, így tervezték: ugyanazon időpontban 
két fajsúlyos előadás zajlott. Neheztelésem-
re a főszervező nyugtatott meg: nincs itt 
semmi gond, egymásra szervezés meg plá-
ne nincs, hisz az egyik helyszíne a sátor, a 
másiké a színpad. A nézők választhattak. 
Csak elenyésző számú embernek, így pél-
dául az előadóknak, meghívottaknak nem 
adatott meg ez a lehetőség. 

Egymásra szervezés kizárva
               villanás n Balázs Katalin

Túlnyomóan derült, napos idő lesz, csak he
lyenként növekszik meg kissé a felhőzet. Csapa
dék nem várható.
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