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Esztergály Zsófia,aFővárosiÖrményÖn-
kormányzat elnöke, miután köszöntötte a
megjelenteket, a bál indításaként bejelen-
tette az Össznemzetiségi Társulat Leves-
ben című darabját.A társulat a 13 törté-

nelmi nemzetiség szí-
nészeiből áll, és egy
olyan összefogás ered-
ménye, amely a Fővá-
rosi Örmény Önkor-
mányzat szerint példa-
értékű.Aszínészekiga-
zi kuriózumként tárták
aközönségeléelső,kö-
zös produkciójukat, a
Mom’stheWorldcímű
színmű ihlette kitű-
nődarabot.Aszínjáték

Vidám farsanggal űztünk telet, 
és várjuk a tavaszt

Vakmerően kreatív jelmezek és maszkok, kulináris barangolás, nemzetiségi színi be-
mutató. Sem a humort, sem a komolyságot nem nélkülözte a Fővárosi Örmény Ön-
kormányzat idei farsangi bálja. Az esemény díszvendége Giancarlo Planta filmren-
dező, producer, meghívott vendégországa pedig Marokkó volt. A bál fővédnökségét 
Tarlós István, Budapest főpolgármestere vállalta el.

nem nélkülözte a humort, cselekménnyel 
teli,aktuáliséselgondolkodtatóvolt.Azör-
ményközösségatársulatmárcius22-ibe-
mutatójából láthatott ízelítőt, amelyet a
Nemzeti Színház Kaszás Attila termében

adnak elő, és amelyet a Fővá-
rosi Örmény Önkormányzat tá-
mogat.
A nagy sikert aratott elő-

adás után Esztergály Zsófia
Giancarlo Planta olasz produ-
cer,filmrendező-forgatókönyv-
íróval, a farsangi bál idei dísz-
vendégével beszélgetett.Amű-
vészelmondta,hogyamagyar-
örményközösségéskultúraszá-
mára az újdonság erejével ha-
tott. Úgy fogalmazott: Egy 
olyanvarázslatosvilágtárultfel
előtte, amely ihletet és ösztön-
zést nyújt minden művésznek.
GiancarloPlantaezértköszöne-
tétfejeztekiameghívásértésaz
élményért, amelyet az este során 
nyújtottszámáraazesemény.
Mintismert,GiancarloPlanta

rendszeres munkatársa Ennio 
Morriconénak, a nemzetkö-
zi hírű filmzeneszerzőnek, így
számtalan sztárral dolgozik
együtt, mások mellett Franco 
Neróval is. Egyik közös mun-
kájuk az Angelus Hiroshimae

Össznemzetiségi Társulat
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című film volt, amelyet ha-
zánkban 2010-ben mutattak
beaPuskinMoziban.Afilmet
Aquilábanforgattákapusztí-
tóföldrengéselőtt,amelyígy
kordokumentumként is ki-
magasló jelentőségű. Planta
filmje valódi kihívás: néma-
film-amelyhezkiválókísére-
tetnyújtEnnioMorriconeze-
néje–,aszokásostólmerőben
eltérőlátványpedigkétségek
közthagyjaanézőt.Neropá-
lyájatalánlegkedvesebbsze-
repének tartja a filmbeli va-
dászfiguráját.
Ezután Esztergály Zsófia

az eseményre meghívott or-
szág, Marokkó képviseleté-
ben érkezett Rabat-Magyar-
Marokkói Hagyományőrző
Egyesület tagjaival beszélge-
tett.Az egyesület autentikus,
ínycsiklandóételeketmutatott
be,valamintakétországkö-
zöttikulturális éskereskedelmiegyüttmű-
ködésekrőltájékoztattákajelenlévőket.
Közben a vendégek elé került az ízle-

tesvacsora,amely,minteddigmindenév-
ben, felért egy kulináris kalandozással: a
résztvevők az arab konyha keleties ízeit

kóstolhattákmeg:bastelát,olívabo-
gyótésdatolyát,amelyekmindenfő
hozzávalójaMarokkóbólérkezettaz
asztalokra.AKaukázust és a nem-
zetközi konyhát pedig kutap ihle-
tésű lazacnyárs, örmény saláta, ör-
mény gyümölcsös csirke és erdé-
lyi örmény spenótos pogácsa kép-
viselte.Azitalokközöttakifejezet-
tenerreazalkalomraErdélybenpa-
lackozottszékely-örményribizlibor
arattaalegnagyobbsikert,deaven-

dégekkóstolhattakszárazfehér-ésvörös-
bort,valamintCsíkisörtis.Avacsorátsü-
temény- és jelmezverseny követte, majd
fergeteges zene és tánc zárta az eseményt.

(Megjelent a Fővárosi Örmény 
Önkormányzat honlapján)


