
A KREATÍV VÁROS



1.megjegyzés: az alábbi, helyi kulturális életre vonatkozó projekt két alkotmányos elvből indul ki:

33. szakasz – A kultúrához való hozzáférés

(1) (1) A kultúrához való hozzáférést biztosítani kell 
a törvényesség keretein belül.
(2) (2) Az egyénnek az a szabadsága, hogy sze-
llemét fejlessze, és hozzáférjen a nemzeti és egyetemes 
kultúra értékeihez, nem korlátozható.
(3) Az államnak biztosítania kell a szellemi identitás 
megőrzését, a nemzeti kultúra támogatását, a művésze-
tek ösztönzését, a kulturális örökség védelmét és megó-
vását, a kortárs alkotóerő fejlesztését, Románia kulturális 
és művészeti értékeinek népszerűsítését a világban.

16.	 szakasz	–	A	jogegyenlőség 

(1) Az állampolgárok kiváltságok és diszkrimináció nélkül 
egyenlők a törvény és a közigazgatások előtt.
(2) Senki sem állhat a törvény fölött.

2.megjegyzés: az alábbiakban felsoroltak közül semmihez sem szükségeltetik újabb pénzügyi finan-
szírozás a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivataltól, csakis a jelenlegi pénzügyi és egyéb vagyoni 
értékek megfelelő felhasználása.



MI A HELYZET ITTHON?

A KULTÚRAKUTATÁSI ÉS KULTURÁLIS TANÁCSADÁSI KÖZPONT (Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul 
Culturii) által készített, A romániai városok kulturális életereje (Vitalitatea Culturală a Orașelor din România) cí-
met viselő, 2019 novemberében publikált tanulmány a különböző romániai városokban rejlő kulturális potenciált 
elemzi. A tanulmány szerzői szerint a kulturális életképesség nem más, mint „művészeti és a kulturális értékek 
létrehozása, népszerűsítése, érvényessége és támogatása egy közösség mindennapjaiban.” A különböző mutatók 
alapján készült felmérés szerint Marosvásárhely jó helyezést ért el a kulturális infrastruktúra és szakképzett humá-
nerőforrás tekintetében.

Szakképzett humán erőforrás

Melyek Marosvásárhely kulturális életének szereplői?

•	 Kulturális Minisztérium:
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház

•	 Oktatási és Kutatási Minisztérium:

Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem – a kulturális szféra humánerőforrás-képzésé-
nek legfontosabb szereplője. Az utóbbi tíz évben az intézmény a korábbi 5 alap-, 
és 3 mesteri képzésről a jelenlegi 8 alap- és 8 mesterképzésre bővítette kínálatát.

Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetem 
végzős hallgatóinak 

száma

2010-2011 2018-2019
Alap Mesteri Alap Mesteri

56 42 78 65

•	 Maros Megye Tanácsa:
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
Ariel Gyermek- és Ifjúsági Színház
Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatás Maros Megyei Központja
„Vatra” folyóirat szerkesztősége
„Látó” folyóirat szerkesztősége
„Maros” Művészegyüttes



•	 Marosvásárhely municípium

Bár nem tartozik kulturális intézmény az alárendeltségébe, az utóbbi tíz évben Ma-
rosvásárhely Polgármesteri Hivatala a város egyik legaktívabb kulturális szereplőjévé 
vált azáltal, hogy számtalan koncertet, fesztivált, szavalóestet, megemlékezést és más 
ünnepséget szervezett, amelyeket a városlakók adójából finanszírozott.

Ezek alapján nyilvánvaló, hogy Marosvásárhely alkalmatlan a magánszervezésű kulturális események 
lebonyolítására, mivel az állam túlságosan erős konkurenciát jelent a magánszektor számára.

Mindezek dacára 1999-től sorra alakultak és működnek olyan független kulturális szervezetek és programok, 
mint a 3gHUB, a Yorick Studio, az András Lóránt Társulat, a Teatru74, a B5 Stúdió, a Minitremu, a 
K’Arte stb.

Némelyeket ezek közül kulturális- és oktatási közintézmények alkalmazottai alapítottak, de vannak köztük 
teljesen független művészekből álló csoportok is, akik különböző pályázati forrásokból, illetve az általuk 
létrehozott művészeti termékek hasznosításából élnek. Ők számítanak a legsérülékenyebb csoportnak. Hi-
ába aktív kulturális szereplők, a független kulturális társulásoknak nincs hozzáférési lehetőségük a város 
kultúrafinanszírozási forrásaihoz. Ez az egyik oka annak, hogy nagyon nehezen tudnak hosszú távú terveket 
készíteni. A másik fő ok az, hogy noha évente 143 hallgató végez a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen, 
a lehetőségek hiánya miatt többségük (még maguk a marosvásárhelyiek is) máshol keresik a szakmai kite-
ljesedést. És mivel ilyen sokan hagyják el a várost, a független társulatok két-három évente kénytelenek a 
nulláról kezdeni kulturális projektjeiket; új emberekkel, új működési modellel.



Kulturális infrastruktúra
A közintézmények nemcsak állami támogatásban részesülnek, hanem tágas ingatlanok is a rendelkezésükre állnak. 
Utóbbiak a független művészek számára mindig is óriási gondot jelentettek, ugyanis Marosvásárhelyen egy függet-
len művész csak ott tudja kifejteni művészeti tevékenységét, ahol „nem zavar”.

Bár konkrétan egyetlen kulturális intézmény sem tartozik az alárendeltségébe, Marosvásárhely városának olyan 
kulturális infrastruktúrája van, amelyet Románia bármelyik városa megirigyelhetne:

Mihai Eminescu Kultúrház – komplex létesítmény: kulturális, turisztikai szolgáltató, közétkeztető. Marosvásárhely 
municípiumhoz tartozik és a város elit negyedében található. A XX. század végi stílusban épült ingatlan gazdasági, 
kulturális és turisztikai célú rendezvényeknek nyújt otthont. A szálláskapacitása: 43 kétágyas szoba és egy apart-
man, a hotel értékelése két csillagos; található benne még egy vendéglő és terasz, összesen 100 férőhellyel, egy 400 
fős előadóterem, 2 multifunkcionális terem egyenként 35 férőhellyel, és egy 220 négyzetméteres kiállítótér. (Forrás: 
a városháza honlapja)

Művész mozi – A Rózsák terén található, három termében összesen 340 férőhellyel. Filmvetítések, előadások, kon-
certek, színdarabok és kiállítások szervezésére alkalmas. Az első terem férőhelye 208 fő, itt klasszikus 35 mm-es, és 
2D/3D DCI filmek vetítése zajlik, míg a két kisebb teremben 2D/3D DCI filmeket vetítenek. (Forrás: városháza honlapja)

Nyári kert	–	A	Rózsák	terén	található,	1860	férőhelyes,	szabadtéri	előadások	lebonyolítására	alkalmas,	úgymint	
koncertek,	filmvetítések,	színdarabok.	(Forrás: városháza honlapja)

Marosvásárhelyi Vár – a Városi Közszolgálati Osztály 
(SPUM - Serviciul Public de Utilități Municipale) alá 
tartozik. Több mint tíz évvel ezelőtt uniós forráso-
kból felújították, azzal a céllal, hogy kulturális rendez-
vényeknek adjon otthont. A felhasználási kritériu-
mok azonban soha nem voltak átláthatók. Az alábbi 
kulturális tevékenységre alkalmas terek tartoznak 
hozzá, ahogyan azok a SPUM szabályzatában szere-
pelnek:



Mészárosok bástyája – a Vár észa-
k-nyugati sarkában található, egy föl-
dszinti és két emeleti részből áll, teljes 
területe 320 négyzetméter. Kulturális 
rendezvények, különösen nem-ha-
gyományos színházi események 
számára fenntartott tér. Az alsó he-
lyiségekben kiállításmegnyitók, iro-
dalmi rendezvények tarthatók, a 
második emeleten egy 70 férőhelyes 
színházterem található.

Szabók bástyája és a Kisszínpad – a Vár 
észak-nyugati sarkában található, egy földs-
zinti és két emeleti részből áll, teljes területe 
380 négyzetméter. A színpad területe 108 
négyzetméter, 200 férőhelyes nézőtérrel 
rendelkezik. Kül- és beltéri színházi- illetve 
zenei események megtartására alkalmas, 
a II. emeleti helységben egy 80 férőhelyes 
színházterem található.

Kapubástya – a Vár nyugati oldalán helyez-
kedik el, kialakítása: földszint + két emelet, 
valamint egy használható padlástér. A Me-
gyei Történelmi Múzeum részlegeként üze-
mel, a teljes területe 108 négyzetméter.

Kisbástya  – a Vár nyugati oldalán található, 
összetétele: földszint+ két emelet, a teljes 
terület nagysága 78 négyzetméter. Használati 
célja: múzeumok és kézművesek kiállítóterme.

E – szárny – a Vár központi-északi részén található, 
kialakítása: pince, földszint és emelet, a használ-
ható terület 200 négyzetméter. Használati célja: 
alkotótáborok, valamint kiállítások és tematikus 
vásárok rendezése.

Kádárok bástyája – A várfalon belül található, kialakítása: ala-
gsor, földszint és két emelet, a használható terület nagysága 
280 négyzetméter. Használható jazz-klubként, az ide szerve-
zett események raktárhelyiségeként, valamint kiállítások és 
koncertek lebonyolítására.

D-szárny – kiállítótermek.

Mivel nem voltak átlátható és a kettős mércét nélkülöző bérlési feltételek, ezért történhetett meg például, hogy az 
Orvosi Egyetem ingyen kapott egy helyiséget a Várban, míg a	Művészeti	Egyetem	nem	kapott.	Továbbá: egy újonnan, 
2019-ben alakult cég októberben szinte ingyen (mindössze 1500lej/hó bérleti díj fejében) nyithatott egy kocsmát a 
vár közepén – bármiféle pályázat és verseny nélkül. A marosvásárhelyi várban, amelynek kulturális és művészeti 
eseményeknek kéne otthont adnia.



Kulturális kiadások a költségvetésben
Ha megnézzük az utóbbi tíz év költségvetését, kiderül, hogy Marosvásárhely municípium a Polgármesteri Hivatal 
révén kulturális szereplővé lépett elő, és minden évben jelentős összegeket költ különböző eseményekre, amelye-
ket olyan városházi alkalmazottak szerveznek, akiknek semmi közük a kultúrához, továbbá versenyvizsga nélkül 
ítélnek oda összegeket többnyire a saját klientúrájuknak. Ennek köszönhetően nagylelkű anyagi támogatáshoz 
jutnak olyan események, amelyek művészi, kulturális vagy szociális szempontból értékelhetetlenek, esetleg egyál-
talán nem is kerülnek megrendezésre, csak kiadásként szerepelnek a költségvetésben.

Marosvásárhely helyi költségvetése 2016 2017 2018 2019
Kultúra 5,448,443 6,679,430 10,911,648 11,343,475
Sport 9,376,721 9,684,770 8,783,266 14,542,550
Ifjúság 712,000 852,000 1,130,000 1,215,000
Vallás 2,285,664 2,000,000 4,091,947 2,500,000
ÖSSZES 17,822,828 19,216,200 24,916,861 29,601,025



Röviden: az elmúlt négy évben „kultúrára, kikapcsolódásra és hitéletre” a város nagyjából évi 22 millió lejt költött, 
ebből mindössze 1 millió ment kulturális projektek támogatására. A pályázatok szabályzata idejétmúlt és törvény-
telen: idejétmúlt, mert nem a kulturális innovációt támogatja, hanem az ósdi, hagyományos tevékenységeket, és 
illegális, mert nem tartja tiszteletben az 1998/51-es rendeletet, ami leszögezi a kulturális projektversenyek kiírásának 
szabályait. Mi több, a projektversenyek győzteseinek megítélt összegek csak hat hónappal azután kerülnek kifizetés-
re, hogy lejárt az esemény, amelyre az összeget megpályázták.

Városi költségvetés 2016 2017 2018 2019
Kultúra összes költségvetési összeg 5,448,443 6,679,430 10,911,648 11,343,475
Kulturális projektversenyek 1,047,443 1,000,000 1,000,000 2,000,000

A Megyei Tanács esetében hasonló a helyzet: nincs koncepció a megyei kulturális élet fejlesztésére, az erre szánt 
költségvetésből pedig közintézményeket finanszíroznak vagy közvetlen támogatásokat nyújtanak különböző projek-
teknek olyan kritériumok alapján, amelyek nem nevezhetők átláthatónak. Elvileg létezik kulturális pályáztatás, a gya-
korlatban viszont ez nem igazán valósul meg: a pénzek odaítélése az „osszunk szét mindent, hogy jusson mindenkinek” 
elv alapján történik. A megítélt támogatások – 500 és 8000 lej közötti összegek – nem elégségesek minőségi kulturá-
lis események létrehozásához. Még súlyosabbá teszi a gyakorlatot az, hogy a pályázatok során megítélt összegek 
felét különféle parókiák nyerik el, pedig létezik egy külön pályázat kimondottan felekezetek számára.



MI A HELYZET MÁSOKNÁL?

Nagy-Britannia volt az első ország a világon, amely a kreatív iparágak számára külön kormányzati szervet hozott 
létre és az országos politika részéve tette a kultúra kérdését. Az eredmény: 2012-ben a brit gazdaság 5,2 százalékát 
tette ki a kulturális és kreatív iparágakból származó bevétel, egyúttal a	leglátványosabb	munkahelyteremtő	hatást	
váltotta ki (az összes munkahely 6 százaléka!). A kulturális és kreatív iparágak Európában mindenhol munkahelyeket 
teremtenek, ösztönzik a vállalkozói szférát és a kisvállalkozói kör bővülését, ezenkívül magasan képzett és a globális 
piaccal kapcsolatban álló szakembereket teremtenek. Ezzel egyidőben lehetőséget nyújtanak ahhoz, hogy tehetsé-
ges emberek megvalósíthassák álmaikat és gyakorlatba ültessék ötleteiket. Megteremtik az innovációhoz szükséges 
ideális környezetet és hozzájárulnak az életminőség javulásához.

A	 kreatív	 ipar	 osztályozásának	 különböző	modelljei	 léteznek:	 a	DCMS-modell – olyan kreativitást, kézü-
gyességet, tehetséget igénylő tevékenységeken alapul, amelyek jólétet és munkahelyeket teremthetnek; A 
koncentrikus körök modellje (TWF-modell): az alapvető kreatív művészeteken belül az írott, hang és képi 
ötletek eredetére épít; A szimbolikus szövegek modellje: az iparágak által érdekelt szimbólumok szöveges 
közvetítésére, megalkotására épül; A	WIPO	szerzői	 jogi	modell: a szerzői jogok létrejöttéhez, elosztásához, 
közvetítéséhez kapcsolódó iparágakra épül; Az Americans for the Arts modell: a kulturális termékek létreho-
zására vagy forgalmazására szakosodott vállalkozásokra épül; UIS-modell, amely a nemzetközi kereskedelem-
be bekerülő kulturális javakon és szolgáltatásokon nyugszik.

Több nyugati tanulmány és modell is létezik, 
amelyet nálunk is gyakorlatba lehetne ültetni, az 
úgynevezett kulturális klaszterektől egészen azo-
kig a lépésekig, amelyeket egy közösségnek kell 
megtennie ahhoz, hogy kreatív várossá váljon. 
Akárhányszor próbáltuk meg, hogy itthon is teret 
adjunk a kulturális klasztereken alapuló kultúripar 
koncepciójának, mindannyiszor beleütköztünk a 
román valóságba, amely sokkal kegyetlenebbnek 
bizonyult, mint a szabadpiac, amelyben ez a kon-
cepció gond nélkül működne.



Kreatív város. Kreatív osztály.

A nyolcvanas években jelent meg a kreatív város koncepciója, amely 
abból indult ki, hogy egy mai város problémáit nem lehet csak és 
kizárólag infrastrukturális fejlesztésekkel megoldani (utak, hidak, új 
épületek stb.), hanem szükség van az innováció iránt nyitott szervezeti 
kultúra ápolására, a város polgárainak bátorítására az egyes problémák 
megoldására irányuló erőfeszítéseikben, a civil szervetek bevonására a 
városkép alakításába. 

A kreatív városban egy gimnáziumi tanulót vagy egy banki hivatalnokot 
arra bátorítanának, hogy ne hallgassa el ötleteit, egyúttal biztosítanák 
az azok megvalósításához szükséges eszközöket. A kreatív város jövő-
belátó elképzelésekkel rendelkező város, amely összefogja az utcák, 
zöldövezetek, közterek politikáját, a kulturális életet, a település for-
mális és informális hálózatait, valamint azt a módot, ahogy önmagát 
megszervezi, menedzseli és kormányozza.

DE! Az innovatív és gyümölcsöző gazdaság kulcsa a 3T-s tényező-
ben rejlik: technológia, tehetség és tolerancia. Ez a három elem 
elengedhetetlen a város kulturális erőforrásainak megőrzéséhez 
és új kreatívok bevonzásához, amiből kialakulhat a kreatív osztály. 
Egy kulturális téren erős közeg elősegíti a kreativitás fejlődését, 
bátorítja a vállalkozói szellemet, ugyanakkor olyan termékeket 
állít elő, amelyek ipari szinten is értékesíthetők. Ebből következik, 
hogy a kulturális és kreatív iparágak makrogazdasági mutatóit 
nagymértékben befolyásolja a régió vagy a város kulturális élet-
képessége.



MILYEN LEHETNE ITTHON?

Többféle működőképes modell létezik Európában, némelyikük Romániában is könnyen alkalmazható lenne: 
különböző helyiségeknek és épületeknek a kulturális szféra rendelkezésére bocsájtása (Barcelona, Varsó), a kreatív 
vállalkozások stimulálása és támogatása (Hamburg, Genk), különböző támogatási programok életbe léptetése (Ber-
lin, Prága, Barcelona), a kreativitás népszerűsítése más szektorokban is (Milánó). Természetesen minden modellt az 
adott város sajátosságaihoz kell igazítani.

Szakképzett humánerőforrás
Egy gyarapodó közösségnek ápolnia kell saját tehetségeit, és tudnia kell új te-
hetségeket bevonzani más régiókból. Gyakran beszélünk az úgynevezett brain 
drain-ről Romániában: arról, hogy a legképzettebb fiatalok a külföldet választják, 
mert itthon nem találják meg a fejlődésükhöz szükséges eszközöket. Különö-
sen jellemző ez a jelenség a kreatív fiatalok körében. Nekik olyan környezetre 
lenne szükségük, ahol alkothatnak és terjeszthetik alkotásaikat. A technológia 
és a digitális forradalom újdonságai a kreatív osztály számára elengedhetetle-
nek, mert ezek szinte teljesen megváltoztatták a 21. század üzleti modelljeit. Az 
a város, amely kapcsolódik a különböző hálózatokhoz, ahol lehetőség van ho-
zzáférni a technológia újdonságaihoz, versenyelőnyre tesz szert a világpiacon.Az első lépés, amely városunk kulturális fejlődését szolgálná, 

a 21. századi kultúráról alkotott felfogás megújítása, vagyis a 
mentalitásváltás lenne. 

Először is különbséget kell tudunk tenni a kreatív iparágak termék-típusai között: vannak művészeti termékek, amelyek kevésbé piacképesek 
(upstream activities), és vannak piacképes, azonnali gazdasági haszonnal bíró kreatív termékek (downstream activities). Például egy 
számítógépes játék kereskedelmi értéke sokkal magasabb, mint egy színdarabé. 



A 21. század kultúrája nagyon változatos, rengeteg új művészeti tevékenységet magába foglal a performansztól az 
audiovizuális installációkig, a graffitiktől a különböző köztéri intervenciókig, nem beszélve a számítógépes játékok 
iparágából kibontakozó digitális művészeti formákról. Ezek mind fontosak egy mai kreatív város életében.

A kulturális és kreatív szféra másképp mű-
ködik, mint a vállalkozói réteg – főleg Ro-
mániában –, azonban nekik is ugyanúgy 
szükségük van két alapvető feltétel me-
glétére: infrastruktúra és finanszírozás.

Az Infrastruktúra fejlesztése

Hasonlóan ahhoz, ahogy az önkormányzat támogatja az egészségügyi vállalkozásokat, vagy ipari parkokat fejleszt a magánvállalkozások 
segítése céljából, a kulturális szférában tevékenykedő vállalkozókról is gondoskodnia kellene. A kreatív vállalkozói szféra számára alapvető 
szükséglet az egészséges és stabil alap, amelyre támaszkodva fejlődhet.

Mindannyiunkban ott lakozik egy művész. De ahhoz, hogy ez a művész előbújjon, szükség van megfelelő körülményekre. Biztosan sokan 
gondoltak már arra, hogy szívesen kipróbálnák, milyen lehet zongorán játszani, vászonra festeni, vagy akár kipróbálni egy 3D nyomtatót, 
esetleg egy lézervágót. Más városokban – még egyes romániai városokban is – léteznek úgynevezett makerspace-ek, amelyek pont ezt a célt 
szolgálják.



A marosvásárhelyi makerspace

A makerspace olyan közösségi teret jelent, ahol a különböző termekben megtalálhatóak azok az eszközök és felsze-
relések, amelyek a kulturális vagy oktatói tevékenységek folytatásához szükségesek. A Mihai Eminescu Kultúrház 
épülete átalakítható lenne egy ilyen makerspace-szé.

Ezek a terek egy bérlet kiváltása után szabadon	elérhetőek	gyerekek, felnőttek és vállalkozók számára, 
és itt érhető el a technológiai eszközök széles tárháza is, beleértve a 3D nyomtatókat, lézervágókat, 
vagy akár varrógépeket. Ezzel elősegíthető a 21. századi STEM-szakmákban érdekeltek (tudomány, te-
chnológia, mérnöktudomány, matematika) professzionális felkészítése.A makerspace-ben elsajátítható 
képességek olyan területekre fókuszálnak, mint például az elektronika, 3D nyomtatás, 3D tervezés, 
kódolás, robotika vagy a fafeldolgozás. A makerspace ugyanakkor segíti a vállalkozói szférát is, a vállal-
kozások growth hacking típusú fejlesztését, vagyis a	marosvásárhelyi	makerspace	inkubátorként	mű-
ködne és stimuláló hatást gyakorolna az üzleti környezetre.

Ezek a helyiségek, a bennük levő eszközökkel 
együtt, havi bérlet vagy utalvány formájában áll-
nának a közösség rendelkezésére. 

Így például egy modellezés iránt érdeklődő fiatal itt nyugodtan hódolhatna a szenvedélyé-
nek, mert modern eszközöket használhat – amelyeket amúgy nem engedhetne meg magá-
nak –, és emellett szakszerű iránymutatásban is részesülhet. Egy másik példa: fiatalok egy 
csoportja vállalkozást szeretne indítani, amelyhez szükségük lenne a fent említett eszközök 
használatára. Egy havonta megvásárolható bérlet segítségével használhatják a makerspa-
ce-ben elérhető eszközöket, amíg lehetőségük nem nyílik saját eszközpark vásárlására.



A makerspace mellett a szóban forgó épületben van még egy színházterem is, 
amely az utóbbi években csak arra szolgált, hogy színpadán politikusok szóno-
koljanak. A termet fel kellene újítani, felszerelni a 21.	századnak	megfelelő	szín-
padtechnikával, és kibérelhetővé tenni állami- és magánszínházak számára. Az 
előcsarnok, ahol jelenleg a városháza alkalmazottai találkoznak a különböző szo-
ciális szolgáltatások igénylőivel, könnyen átalakítható lenne kiállítótérré, például 
a Művészeti Líceum diákjai számára is. Ezzel egy, a város központjában lévő holt 
tér újjáéledne, ami serkentőleg hatna a kreatív iparágra, a város pedig nem veszí-
tené el a tehetségeit.

A marosvásárhelyi Alkotónegyed

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem diákjai és végzősei, a töb-
bi vásárhelyi egyetem diákjaival együtt, már rég pezsgő művészeti 
központtá varázsolhatták volna a marosvásárhelyi várat. Ez nem 
történt meg, leginkább azért, mert átlátható feltételek hiányában 
a dolgok nem történnek meg csak úgy, maguktól.

Természetesen nem állítjuk, hogy nem történt semmi a várban az utóbbi években, azt viszont 
állítjuk, hogy a jelenlegi modell nem fenntartható. Például: a Mészárosok bástyája eddig is a 
művészeket és a városlakókat szolgálta a Yorick Studió és a 3g HuB (3g Színház), vagy a 74-es 
Színház által. Azonban magánszemély számára egy kulturális esemény megszervezése hatalmas 
költségekkel jár: a bérleti díj és a közműszolgáltatások megfizetése, a művészek és a technikai 
személyzet honoráriuma, a szerzői jogdíjak a szöveg, zene vagy képek után stb. Ha az esemény 
közpénzből jön létre, akkor a törvény értelmében az alkotók számára tilos az esemény kapcsán 
kereskedelmi tevékenység folytatása. A marosvásárhelyi művészeknek ezért olyan alternatív jö-
vedelemforrásokra van szükségük, amelyek biztosítani tudják, hogy európai szintű projekteket 
hozzanak létre, és ezzel gazdagítsák a várost.



A klaszternek önálló vezetése lenne, egy igazgatótanács, amely a következőképpen állna össze:

•	 szavazás által megválasztott művész-képviselők;
•	 Marosvásárhely Helyi Tanácsának kulturális bizottságának tagjai;
•	 a Polgármesteri Hivatal Kulturális Tevékenységek Osztályának képviselője.

Az igazgatótanács feladatai:

•	 szakértőkkel való egyeztetés után egy olyan 
egy üzleti terv kidolgozása, amelynek segítsé-
gével - a vár összes kereskedelmi helyiségének 
bérbeadása útján (bár, vendéglő stb.) - a ma-
rosvásárhelyi vár fenntartható lenne;

•	 a vár fenntartása és az ott zajló kulturális-
művészeti tevékenységek támogatása a 
bevételből nyert összegekből;

•	 egy olyan kommunikációs felület megalkotása, 
ahol az összes érdekelt fél (művészek, hatósá-
gok stb.) hatékonyan kommunikálhat egymás-
sal;

•	 egy olyan naptár létrehozása és kezelése, ame-
ly szabályozza a kulturális terek használatát.

A mi javaslatunk: egy kreatív klaszter létrehozása a Középkori Vár – Marosvásárhelyi Alkotónegyedben, oly módon, 
hogy a vár helyiségeinek adminisztrációja közös felelősség legyen. A város kulturális egyesületei és művészei, akik 
irányzatok szerint különböző csoportokba tömörülnének, egy előre lefektetett szabályzat szerint használnák a vár 
tereit kreatív tevékenységekre.  

Ezzel létrejönne egy kreatív klaszter, amelynek hatalmas turisztikai potenciálja mellett az is előnye, hogy egy jól meghatározott helyre 
koncentrálná a város kreatív erőforrásait. Mi több, a művészek számára is elérhetővé válnának a működésükhöz szükséges erőforrások, 
amelyeket aztán a város érdekében hasznosíthatnának, a helyi költségvetés pedig megszabadulna a vár fenntartási költségeinek terheitől.



Finanszírozási politika

Jelenleg a város pénzét kétféleképpen osztják szét: közvetlen támogatás (85%) és pályázatok (15%) útján.

Bár a közvetlen támogatás ellentmond a szabadpiac elvének, úgy lehetne kiküszöbölni a tisztességtelen versenyt, 
amely jelenleg a kulturális élet magánszektorban tevékenykedő szereplőit sújtja, ha a közvetlen támogatásokat kül-
ső erőforrások bevonásához kötnék. Például: ha egy kulturális szereplőnek sikerül vissza nem térítendő támogatást 
nyernie uniós alapokból, akkor számára a város közpénzből biztosítaná az önrészt – akár a teljes önrészt, akár annak 
egy részét – a projekt értének legfennebb 10 százalékáig. 

Ily módon a kulturális szereplők érdekeltté válnának, hogy kínálatukat változatosabbá és színvonalasabbá tegyék, 
emellett új munkahelyeket teremtenének egy olyan városban, ahol évente nagyjából 140 végzős jelenik meg a kul-
turális piacon. 

A kulturális célokra fordítandó költségvetés megvitatásakor a kul-
turális élet szereplőinek be kéne számolniuk (minden év december 
1-ig) arról, hogy milyen külső finanszírozási szerződéseik vannak, 
amelyekre közpénzből kérnek támogatást, hogy önrészüket kifi-
zessék. (Max. 10%) 

A pályáztatási rendszert is újra kell gondolni, hogy valóban 
azt a célt szolgálja, amelyért létrejött. Először is ezeket év elején 
kell kihirdetni, hogy a kulturális szereplők megszervezhessék 
tevékenységüket. Jelenleg a szerződések aláírása augusztusban 
történik, ami szinte lehetetlenné teszi a tervezett kulturális ren-
dezvények lebonyolítását. Az olyan rendezvényeket, mint pél-
dául egy fesztivál, egy filmbemutató vagy egy színházi előadás, 
nem lehet három hónap alatt nyélbe ütni.



A pályázati támogatások szabályzata:

•	 szükség van azoknak a területeknek a pontos meghatározására, amelyekre a támogatások kérhetők – oly 
módon, hogy ez összhangban legyen a Román Nemzeti Kulturális Alap támogatási területeivel, amelyek a kö-
vetkezők:

VIZUÁLIS	MŰVÉSZETEK	(festészet, szobrászat, fotóművészet, video art, installáció, kerámiaművészet, üveg-, 
acél-, textil- és vegyes technikák, vizuális és animációs kísérletek, performansz-művészetek, kurátori projektek)
ELŐADÓMŰVÉSZETEK(színház, tánc, zene)
FILM
DIGITÁLIS	MŰVÉSZETEK	ÉS	ÚJ	MÉDIA
KULTURÁLIS	INTERVENCIÓ
KULTURÁLIS OKTATÁS
KIADÓI	PROJEKTEK

•	 az egy kulturális szereplő által leadható projektek mennyiségének korlátozása;
•	 a szabályzat módosítása az 1998/51-es sürgősségi kormányrendelet előírásainak me-

gfelelően, amely előírja, hogy a kulturális projektek értékelése és elbírálása külső sza-
kértők bevonásával történjen;

•	 a projektek benyújtásának és elszámolásának digitalizálása.



A kulturális- és művészeti élet szereplőivel való kapcsolattartás digitalizálása

A kulturális szereplők számára az egyik legnagyobb kihívás a fojtogató bürokrácia. Egy digitális felület megalkotása 
(domain/aldomain a kulturális szereplők számra) jótékony hatással bírna, mert:

•	 egy helyre gyűjtené a város kulturális és művészeti eseményeit – egy turista számára sokkal átláthatóbbá vál-
na városunk kulturális naptára;

•	 közös	jegyértékesítő	hálózatot működtethetne a helyi kulturális szereplők számára – jelenleg az értékesíte-
tt jegyek árának 8-15 százaléka kihull a városi rendszerből, mivel ezt bukaresti és kolozsvári jegyértékesítő 
ügynökségek kapják;

•	 intranet hálózatot működtethetne, amely segítségével a kulturális szereplők regisztráció után:
o ellenőrizhetik, hogy szabadak-e, használhatók-e a különböző kulturális terek;
o lefoglalhatják a helyiséget kulturális esemény létrehozása céljából;
o benyújthatják a közpénzből szervezett eseményeik elszámolását.

Marosvásárhely municípium kulturális-művészeti életének fejlesztéshez szükséges egyéb 
intézkedések:

•	 az utcai művészetet sújtó bürokrácia megszüntetése;
•	 külön hirdetési felület létrehozása a marosvásárhelyi művészek által szervezett 

események hirdetésére;
•	 a New York-i vagy berlini modell átvétele, amely szerint minden új ingatlanfej-

lesztés költségvetésének tartalmaznia kell a	művészet	támogatására	fordítandó	
1 százalékot.


