
Printempo 2020 

En tiu dua triono de la jaro kutime nia 

tagordo gvidas nin al nova vojo: estas 

printempo, kaj ni okazigas kulturajn 

eventojn, artajn ekspoziciojn kaj muzik-

koncertojn, kiuj estas jam preparitaj. 

Ĉiujare la 15-a de aprilo mondskale es-

tas la ‘Tago de la arto’. Estas kulmino, 

kiu kunigas homojn dise en la mondo, 

kiu okupiĝas pri arto, solaj aŭ en so-

cietoj, por krei eĉ pli bonajn rilatojn 

inter artistoj, por promocii eĉ pli la ar-

tan laboron kaj ĝian diversecon kaj por 

montri la daŭripovecon de tiu laboro. 

Estas ebleco emfazi la edukon pri arto 

en lernejoj kaj societoj, ĉar kulturo 

povas esti paŝo al justa kaj inkluzivanta 

eduko.  

Sed ĉijare la kronviruso COVID-19 baras 

la vojon, je kiu ni kutime iras. Estas pro-

vo kaj defio por ĉiu ajn el ni. Multaj ho-

moj estas malsanaj, eĉ pli multaj homoj 

estas izolitaj pro tiu malsano, kaj estas 

nekredeble multaj, al kiuj ni devas danki 

pro ilia laboro, ke ili je tiuj malfacilaj 

cirkonstancoj sekurigas necesajn 

funkciojn en la socio  ... mi mencias – kaj 

certe forgesas kelkajn: fervojistoj, ĉiuj 

kuracistoj kaj flegistoj, butikistoj kaj 

supermerkatoj kun la personaro, metiis-

toj, fajrobrigadistoj, policanoj, rubfori-

gistoj, poŝtistoj ...  

Tiu pandemio memorigas nin, ke arto 

kaj kulturo havas la kapaciton kolekti 

homojn en krizaj tempoj, ke kulturo 

havas la kapablon inspiri kaj dividi travi-

vaĵojn. Novaj ideoj aperas ĉie – homoj 

kreive pensas por tamen ion travivi 

kune, orkestroj estiĝas ... je distanco 

ktp. 

Ni profitu je tiu ‘vere stranga periodo’, 

ke ni malfermu nin kaj niajn kulturajn 

societojn al aliaj manieroj kaj aliaj labor-

metodoj por fortigi la rilatojn inter ni. La 

kulturo ne paŭzu! Kune ni povas pliforti-

gi niajn rilatojn kaj niajn komunajn travi-

vaĵojn. 

Fine mi volas citi Aimé Césare – tiun 

citaĵon uzis Audrey Azoulay, ĝenerala 

direktoro de UNESCO : ‘Kiel la homo 

bezonas oksigenon por vivi, la homo 

bezonas ankaŭ arton kaj poezion.’ Ĉiu el 

ni pruvu, ke en tiu periodo kun distanco 

la arto kunigas nin pli ol iam antaŭe.  

 

Restu sanaj ! 

Kun amikaj salutoj  

 


