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Az õsz Dublinban de sokszor éppen saját lehetõségeink felismeré-
se ellen hatnak.

Október a fesztiválok hónapja Dublinban. Szín- Az egységesülõ világban -fejtegette -éppen
házi fesztivál mellett balett- és jazzfesztivál ez, a különbözõségek felmutatása adja a mûvé-
teszi még színesebb é a kínálatot.. A viharos szet jelentõségét és hatalmát. Életfilozófiánk,
szél és a sok esõ ellenére még kevés a színes egyéni megoldásaink teszik széppé és tehetik kü-
lomb, és meglepõen sok a vi- lönlegessé a világot. A glo-
rág a kertekben és parkokban. balizálódó világban a fo-

Sok színházi bemutató esik gyasztói piac kínálta sok-sok
az évnek erre az idõszakára, hasonló szolgáltatás, termék
vannak olyan elõadások, ame- és lehetõség ellenére nagyon
lyekre már hónapokkal koráb- különbözünk egymástól, kü-
ban megrendelték a jegyeket. lönbözõképpen ítélünk meg

A fesztiválra többek között élethelyzeteket, más jelentõ-
idelátogatott a Seinenden Szín- séget tulajdonítunk történé-
házi Társulata, vezetõje Oriza seknek és egészen másképpen
Hirata egyetemi tanár, neves élünk át eseményeket Kele-
drámaíró, a Komaba Agora Szín- ten és Nyugaton, nagyváros-
ház mûvészeti igazgatója és je- ban és kistelepülésen stb.
les közéleti személyiség, aki Mindennapjaink szervezés é-
mindemellett remek elõadónak is ben erõsen jelen vannak a tör-
bizonyult. ténelmi meghatározottságok,

Nagyszerû elõadást tartott a családi hagyományaink, ne-
Bewleys Fesztiválközpontban a veltetésünk stb. Ennek továb-
dialógus hatalmáról a keleti és a bi érzékeltetésére a Szöuli
nyugati kultúra tükrében. Két polgárok címû drámáját Joyce
drámáját mutatták be e hónap- Dublini emberek címû mûvé-
ban Dublinban a színházi feszti- vel vetette össze, keresve a
vál kéretében, az 1995-ben írt hasonlóságokat és a különb-
Tokiói jegyzeteket és a Szöuli ségeket frország angol és Ko-
polgárok címût. rea japán megszállásának vo-

Hirata professzor sokoldalú natkozásában. Nagyon érde-
egyéniség, õ képviselte -igen kes néplélektani esszét kínált.
aktívan -a kultúrát a 2002. júniusi labdarúgó A mûvészet -mint mondta -nem képes meg-
világbajnokság japán szervezõbizottságában, és változtatni a világot, noha szükséges lenne, de
érdekes párhuzamokkal indította elõadását, a fut- képes megmutatni az emberi értelmezés tarto-
ball világát használva fel gondolataira hangoló- mányának mélységeit. Üditõ különbözõségeink
dásunkhoz. Szerinte az ázsiai gyõzelmek titka számbavételével képes ellensúlyozni a globali-
az idegen (nyugati) menedzserek azon képessé- zálódás ártalmait. Ezért hisszük azt, hogy alkal-
gében rejlett, hogy képesek voltak új gondolko- mas eszköze az értelmiség túlélésének. A mûvé-
dásmódot hozni és érvényesíteni a csapatok (ko- szi módon megfogalmazott gondolatok élni se-
reai és japán) felkészítés ében, kilépve a történel- gítenek.
mi meghatározottságok, tekintély tisztelet stb. Igazi világpolgárként az örök emberi értékek
korlátai közül. Kötõdéseink és kötöttségeink foly- fontosságát hangsúlyozta Hirata professzor, aki
tán olyan életbiztosítékokat építünk ki önmagunk Dublin után Rómába készül társulatával, majd
számára (tapasztalatainkból, történelmünkbõl), Svájcba (Agle), Párisba és Aix-en-Provence-ba.

amelyek segítenek mindennapjaink megélésében, Bobok Beáta
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