
Igen változatos, színes prog-
ramokban gazdag hétvége vár 
a marosvásárhelyiekre. A Mú-
zeumok Éjszakája nagyszabá-
sú rendezvénynek ígérkezik a 
számos kiállításával, előadá-
sával és interaktív tevékeny-
ségével, amelyek közül kicsik 
és nagyok kiválaszthatják azt, 
amit a legvonzóbbnak talál-
nak. Aki időt és energiát szán 
rá, az végiglátogathatja az ösz-
szes múzeumot, kiállítást, va-
lamennyi helyszínre belép-
het, csupán egy – felnőttek-
nek 6, gyerekeknek és nyug-
díjasoknak 3 lejes – karkötő-
re van szükség, amelyet meg-
vásárolhatnak a Kultúrpalota 
jegypénztáránál, vagy bármely 
más helyszínen. Ajánlónkban 
csak néhány eseményt eme-
lünk ki, a teljes program meg-

tekinthető a Maros Megyei Mú-
zeum Facebook-oldalán.

Már péntek délben 12-től a 
Természettudományi Múze-
umban (Horea/Baross Gábor 
utca, 24.) egy érdekes kiállítás 
várja az érdeklődőket: a Fran-
cia divat kicsiben című baba-
gyűjtemény a Prahovai Törté-
neti és Régészeti Múzeum jó-
voltából érkezett Marosvásár-
helyre, hogy egy képzeletbe-
li utazásra hívja a látogató-
kat, bemutatva a párizsi divat 
történetét.

A hivatalos megnyitón, pén-
tek este 6 órakor a Kultúrpalota 
nagytermében, a Tango Noche 
című előadás lesz látható, az 
András Lóránt Társulat műso-
ra, fellép még Koszorus Krisz-
tina Koszika, Tiberius Sextet, 
Visual: Ádám István.

Az idei Múzeumok éjszakájá-
ba kapcsolódik az Európai Fil-
mek Fesztiválja is a Művész mo-
ziban, amely péntek este 7 óra-
kor a finn–német Toivon tuolla 
puolen/The Other Side of Hope 
című 2017-es filmdrámával 
indul.

Mint minden évben, az idén is 
lesz toronylátogatás, vagyis az 
érdeklődők szombat délelőtt 11 
és éjjel 2 óra között mehetnek 
fel a toronyba. A belépés csopor-
tosan lehetséges, egyszerre leg-
több 30 személy, 30 percenként. 
Az utolsó látogató záróra előtt 
30 perccel indulhat fel a torony-
ba. Ugyancsak szombaton vár-
ja a régi gépkocsik szerelmese-
it délelőtt 11 és délután 3 óra kö-
zött a főtéren a Veterán jármű-
vek kiállítása. Igazi kuriózum-
nak számít a Turista a saját vá-

rosomban elnevezésű esemény, 
amely román, illetve magyar 
nyelvű idegenvezetéssel mutat-
ja be a Kultúrpalotát.

A Ludus puerorum egy olyan 
múzeumpedagógiai műhely 
lesz, ahol a római kori nevelés-
hez és gyerekkorhoz kapcso-
lódó érdekességekkel lehet is-
merkedni. A tematikus, interak-
tív műhelyeket és múzeumpe-
dagógiai tevékenységeket hasz-
nos információkat tartalma-
zó poszterek egészítik ki. A fő 
hangsúly a római kori nevelés 
és a gyerekkor mindennapjai-
nak bemutatására esik: a gye-
rekkorhoz kapcsolható tárgyak 
és ezek jelentése, az iskolához 
kötődő tevékenységek, valamint 
a tanulás és az új ismeretek el-
sajátításának módozatai.

ANTAL ERIKA
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A fiatal Arthur sem más: ő 
és bandája a sötét mel-
lékutcákban dolgozik, és 

nem ijed meg a saját árnyékától.
Az ifjú és ambiciózus banda-

vezér nem is sejti, hogy királyi 
vér folyik az ereiben, de amikor 
egy sziklába döfött kardra talál, 
megpróbálja magával vinni. És 
sikerül neki. Az Excalibur ereje 
alaposabban megváltoztatja az 
életét, mint eddig az összes kör-
nyékbeli rendőrfelügyelő. Tagja 
lesz egy föld alatti ellenálló cso-

portnak, és egy titokzatos bom-
bázó, Guinevere irányítása mel-
lett fokozatosan megérti, milyen 
varázslat rejtőzik új fegyveré-
ben. A kard nélkül semmi esé-
lye, hogy egyesítse népét, és le-
győzze a trónbitorló zsarnokot, 
Vortigernt. 

Az Artúr-mondakörnek több 
változata is ismert, erről a film-
ről azt állítják a kritikusok, hogy 
nagyvonalúan kezeli a legen-
dát, de Uther Pendragon valóban 
Arthur apja volt, az is igaz, hogy 

az egyik  történetben a törvény-
telen fia, ugyanis Uther Merlin 
segítségével legnagyobb ellensé-
gének feleségével szűrte össze a 
levet. A fiú nevelését a druida in-
tézte, majd Uther halála után vi-
szálykodás tört ki, hogy ki birto-
kolja a trónt. Itt lép a képbe a kő-
be zárt kard, amely a mondák 
alapján a későbbi kultúrában a 
legnagyobb félreértés áldozata 
lett. Ez a kard ugyanis nem azo-
nos az Excaliburral. A kőbe zárt 
kard funkciója valóban az volt, 
hogy az lesz a trón jogos örö-
köse, aki ki tudja húzni, ám az 
Excaliburt már később, trónra 
lépése után adta Arthurnak a Tó 
Hölgye. A mítoszban Camelotot 
már Arthur trónra lépése után 
építik meg, szintén Merlin segít-
ségével, és a Kerekasztal lovag-

jait is végső soron ő hozza ösz-
sze. A film gonosz trónbitorlója, 
Vortigern nem is szerepel a leg-
ismertebb forrássztorikban, de 
itt Uther öccse, aki árulást követ 
el testvére ellen. 
A 2017-es amerikai kalandfilm 
péntektől látható a marosvásár-
helyi mozikban.

Felelevenedik a mondák világa az egykori Angliában

Arthur király – A kard legendája

Az Excalibur ereje alaposan megváltoztatja Arthur életét

London mindig is London volt. A kora középkor 

Londoniumában is olyan fazonok, gengszterek, 

balekok, maffiózók és áldozatok rótták szűk és 

zsúfolt utcáit, mint manapság.

Alkotók

Rendező: Guy Ritchie
Forgatókönyvíró: Joby Harold
Operatőr: John Mathieson
Szereplők: Charlie Hunnam, 
Annabelle Wallis, Katie 
McGrath, Jude Law, Eric Bana, 
Aidan Gillen, Djimon Hounsou, 
Astrid Bergès-Frisbey, Mikael 
Persbrandt

Rendezvényekben gazdag hétvége

Nemzeti Színház

Május 20-án, szom-
bat délután 5 órakor az 
Underground teremben 
Christine Rinderknecht: 
Stresszfaktor_15 című darab-
ja látható. Rendező: Csáki Csil-
la. Az előadás időtartama: 1 óra 
30 perc (szünet nélkül).
Május 26-án, péntek es-
te 7 órakor a nagyteremben 
Friedrich Dürrenmatt: Az öreg 
hölgy látogatása című előadás 
bemutatójára várják a Bernády 
György mecénás- és Kemény 
János bemutató bérlet tulaj-
donosait. Rendező: Mohácsi 
János.

Ariel Színház

Május 21-én, vasárnap délelőtt 
11 órakor az Ariel Stúdióban 
az Évszakok című, a 4 éves ko-
rig ajánlott előadás tekinthe-
tő meg. Telefonos helyfogla-
lás szükséges a 0740-566 454 
számon.   
Május 21-én, vasárnap este 6 
órakor a Vitéz László című, 4  
éven felülieknek szánt vásá-
ri bábjáték látható, Pályi János 
vendégművész előadásában.

Stúdió Színház

A Marosvásárhelyi Művésze-
ti Egyetem végzős hallgatóinak 
ballagási ünnepségére várják 
az érdeklődőket május 19-én, 
pénteken 11 órától a Stúdió 
Színházba.
Május 19-én, pénteken 19 órá-
tól utoljára látható a Stúdió 
Színházban Vinnai András: Va-
laminek a második része című 
vígjátéka Keresztes Attila ren-
dezésében.
Május 20-án, szombaton 19 
órától utoljára adja elő az Egye-
tem végzős színészosztálya a 
Kiadjamagát című előadását.
A Marosvásárhelyi Művésze-
ti Egyetem bábszakos hallgatói 
május 24-én, szerdán 12 órától 
játsszák az Anya, mesélj Ma-
zsolát! című előadást a Levél 
utcai Stúdió 2-ben.
Szintén május 24-én, szerdán 
19 órától kerül sor a kolozsvá-
ri Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem színészhallgatóinak 
Göcs című vendégelőadására. 
A Palocsay Kisó Kata rendezte 
felnőtteknek szóló bábelőadás 
helyszíne a Levél utcai Stúdió 2.
Május 25-én, csütörtökön 18 
és 20 órától látható a Köteles 
utcában a kolozsvári színész-
hallgatók egy másik előadása, 
Mennyi? címmel. Az előadás, 
melyet Hatházi András rende-
zett, előzetes helyfoglalás alap-
ján tekinthető meg.

Állami Filharmónia

Május 23-án, kedd este 7 óra-
kor a Kultúrpalota kistermében 
rendkívüli kamarazeneestet 
tart Bálint János (fuvola) és Ion 
Ivan-Roncea (hárfa).
Május 25-én, csütörtök este 
7 órától a Kultúrpalota nagy-
termében a Halhatatlan Mo-
zart című rendkívüli vokál-
szimfonikus fesztiválzáró 
hangversenyt Sinya Ozaki ve-
zényli. Közreműködik: Aurel 
Marc (oboa), Claudia Bataragă 
(szoprán), Molnár Mária (alt), 
Tiberius Simu (tenor), Balla 
Sándor (basszus), valamint a 
Marosvásárhelyi Állami Filhar-
mónia Vegyeskara és Szimfoni-
kus Zenekara, karvezető: Vasile 
Cazan.




