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A magyarországi politikai életet a gazdasági kérdések uralják. Az Orbán-kormány az államcsőd elkerülésével egyúttal növekedési pályára kívánja állítani az országot. Úgy tűnik, hogy
minden egyéb teendőjét ennek a célnak rendeli alá. Ugyanakkor nem vonja kétségbe, hogy a
kultúrának kulcsszerep jár mind a belső társadalmi hangulat javításában, mind pedig Magyarország európai és azon túli megjelenítésében. Mégis, épp az illető tárca látszik küszködni a
legjelentősebb pénzelvonásokkal, miközben a művészetek és tudományok hétköznapjait nem
ritkán a létbizonytalanság érzése határozza meg. Estünk a szélesen értelmezett kultúra helyét veszi szemügyre a magyarországi politikai közéletben. Vendégünket, aki személyes munkássága és hivatali megbízatásai révén élvonalbeli alakítója és szereplője ennek a pályának,
arra kértük fel, hogy mutassa be a kormányzati kultúrpolitika fő vonalait és problémáit, majd
fejtse ki, hogy milyen kitörési pontokat lát az ínséges időket élő kultúra számára.
L. SIMON LÁSZLÓ (*1972) író, szerkesztő, politikus az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán magyar–
történelem, Bölcsészettudományi Karán pedig magyar nyelv és irodalom tanári diplomát szerzett.
Felsőfokú kulturális menedzser képesítéssel és szőlész–borász mérnök végzettséggel is rendelkezik.
1998-tól írószövetségi tisztségeket lát el, 2004-ben Móricz Zsigmond-, 2007-ben József Attila-díjas.
A Magyar Műhely, a Kortárs, a Kommentár című folyóiratok, a Ráció Kiadó, valamint az Aktuális
avantgárd és Underground expanzió tudományos könyvsorozat szerkesztője, a Magyar Műhely Galéria
kurátora. 2010 nyarától a Fidesz-KDNP parlamenti képviselője és frakcióvezetőhelyettese, a Magyar
Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának az elnöke, 2011 őszétől az Nemzeti Kulturális Alap elnöke. Négy leánygyermek apja. Önálló és szerkesztett kötetei a kísérleti irodalomtól a versen, fotón és
esszén át a művelődéstörténetig tükrözik sokoldalú munkásságát, amelyről személyes honlapja
részletesen tájékoztat (http://www.lsimonlaszlo.hu/). Legújabb kötete irodalmi esszék gyűjteménye:
Személyes történelem (Budapest: Ráció 2011). Az est tematikájához szorosan kapcsolódó újabb
tanulmánygyűjteményei: Versenyhátrány. A (kultúr)politika fogságában (Budapest: Kortárs 2007); A
római szekér. Kulturális politika – politikai kultúra (Budapest: Ráció 2010).
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