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Nem fognak unatkozni 

az elkövetkező időszak-

ban a gyergyói színház-

kedvelők, az új évadban 

ugyanis gazdag kíná-

lattal várja közönségét 

a Figura Stúdió Szín-

ház. Új és műsoron tar-

tott előadások szere-

pelnek programjukon, 

amit vendégszínházak 

bemutatóival színesíte-

nek. Tovább gyarapít-

ja a kínálatot az a több 

mint húsz előadás, amit 

a Romániai Kisebbsé-

gi Színházak Kollokviu-

mának műsora tartal-

maz.

Itthoni szereplések, turnék, 
koprodukciós előadás, fesz-
tiválszervezés, közönségta-

lálkozók, nyílt nap – mindez a 
Figura Stúdió Színház új évadá-
nak programjában, amit tegnap 
este a Zűrzavaros éccaka cí-
mű előadás bemutatásával nyi-
tott meg a társulat. Készül az el-
ső új darab is, amit elsősorban 
a gyermekközönségnek szán-
nak: a Lázár Ervin meséje nyo-
mán írt, A legkisebb boszorkány 
című mesejátékot Nagy Regi-
na jegyzi rendezőként. Bemu-
tatója szeptember 24-én lesz. 
A felnőtt nézőknek sem kell so-
káig várniuk újabb színházi él-
ményért, jövő héten a bukares-
ti Giuvlipen Színházi Társulat-
tól nézhetik meg a Ki ölte meg 
Szomna Grancsát? című román 
nyelvű előadást – számolt be 
sajtótájékoztatón a Figura igaz-
gatója. Albu István a Romániai 
Nemzetiségi Színházak Kollok-
viumának kínálatával folytatta 
a várható előadások sorát. Ösz-
szegzése szerint több mint 20 
nagy- vagy stúdiótermi előadás 
lesz megtekinthető az október 
13-22. között zajló fesztiválon, a 
kísérőprogramok között pedig 
felolvasószínházi előadások is 

szerepelnek a sokszínű kultu-
rális eseménysorban.

Hét új előadást terveznek

Az idei programterv ösz-
szesen hét új előadást tartal-
maz, klasszikusokat és kor-
társ darabokat visz színre a 
gyergyószentmiklósi társulat. 
Shakespeare Felsült szerelme-
sek című vígjátéka, Csehov A 
három nővér című drámája ke-
rül többek között bemutatás-
ra, de áldokumentarista darab, 
tantermi előadás, egyéni pro-
dukció és meglepetés-előadás 
is szerepel a programtervben. 

Fontos részét képezik a Figu-
ra programjának a tantermi elő-
adások, amiket mindeddig ven-
dégtársulatok bemutatásában 
nézhetett meg a közönség – mu-
tatott rá Albu István. Kiemel-
ve a színház nevelő jellegét el-
mondta, a vendégelőadások mel-
lett idén a gyergyói társulattól 
is láthatnak majd tantermi elő-
adást a középiskolás diákok. A 
tervek szerint november elején 
kerül bemutatásra az egyelőre 
Nagyítás munkacímmel előjegy-
zett darab, amelyet Dávid A. Pé-
ter rendez. A nevelő program ré-
szét képezi az a drogprevenciós 
előadás is, amely Fodor Alain 
Leonard egyéni műsora lesz. 
„Számomra fontos az, és egy-
fajta prioritás, hogy a színészek 

tudják kifejezni magukat olyan 
módon, ahogyan azt ők igazán 
szeretnék. Vagyis ne legyenek 
feltétlenül keretek közé zárva, 
hiszen nagyon sok mondaniva-
lójuk van az embereknek, a vi-
lágnak. Ezért a Figura minden 
évadban támogat egy egyéni mű-
sort” – mondta Albu István. Hoz-
zátette, az egyéni előadást a Fi-
gura színésze, Faragó Zénó fog-
ja rendezni, szövegét pedig a 
szintén figurás Moşu Norbert 
László írja. Egy másik, egyelőre 
szintén munkacímmel előjegy-
zett előadásról az igazgató ki-
fejtette: „Nagyon nagy divat lett 
a dokumentarista előadás, film, 
írás. Mindent dokumentálunk, 
és lassan nem tudjuk, hogy mi-
nek hihetünk és minek nem, 
mert ugyanazt a dolgot egyszer 
fehéren, máskor feketén tálal-
ják nekünk. Erre a problémára 
próbáljuk meg felhívni a figyel-
met egy áldokumentarista elő-
adással, amelyet Leta Popescu 
rendez.”

Folytatják a közös munkát

Koprodukciós előadás ebben 
az évadban is készül. A tava-
lyi együttműködést folytatva, a 
székelyudvarhelyi Tomcsa Sán-
dor Színház társulatával együtt 
készítik el a figurások a szil-
veszteri darabot. „Remélem, 
hogy koprodukciókat más szín-

házakkal is létre tudunk hozni a 
közeljövőben. Egyrészt jó szak-
mai tapasztalatcsere, másrészt, 
mivel az előadás létrehozásá-
nak költségei valamelyest meg-
oszlanak, kevésbé megterhelők, 
ugyanakkor a nézőközönségek 
számára is jó dolog, olyan szem-
pontból, hogy betekintést nyer-
nek a másik színház mentalitá-
sába, színházlátásába” – muta-
tott rá az igazgató.

Már megválthatók a bérletek

Az elmúlt évadban készült da-
rabok is szerepelnek a gyergyói 
színház idei műsorán, illetve 
régebbi előadások felújítása is 
tervben van. Műsoron marad az 
Anyegin, a Phaedra, a Zűrzava-
ros éccaka, a Kövekkel a zsebé-
ben, az Egyetlen című előadás, 
felújítják a Fizikusok és a De mi 
lett a nővel? című darabokat. A 
múlt évad előadásait turnékon, 
fesztiválokon mutatják be, a még 
korábbi produkciókat az ifjúsági 
bérletcsomagban kínálják. Ezt a 
típusú bérletet újonnan vezetik 
be a középiskolások és egyete-
misták részére. Idén is megma-
rad az óvodásoknak, a kisisko-
lásoknak és az általános iskolá-
soknak szóló bérlet, amelyekkel 
egyenként 4-4 előadás lesz meg-
tekinthető. A bérletek már meg-
vásárolhatók a Figura jegypénz-
tárában. Az ifjúság számára kí-

nált csomag ára 25 lej, a kisebb 
korosztályoknak szóló bérletek 
20 lejért válthatók meg. A jegyek 
ára változatlanul 15 lej lesz idén 
is. A diákoknak, a nyugdíjasok-
nak és a legkevesebb tízfős cso-
portoknak személyenként to-
vábbra is 10 lej a belépő. A gye-
rekelőadásokra is változatlanul 
7 lej lesz egy jegy.

Változás az új évadban, hogy 
a belépőket nem a jegyirodá-
ban, hanem az újra megnyitott 
jegypénztárban vásárolhatják 
meg a nézők. A színház előcsar-
nokában lévő pénztár munka-
napokon 15-19 óra között üze-
mel, illetve előadások előtt fél 
órával nyit.

PETHŐ MELÁNIA

Új produkciók és korábban bemutatott darabok szerepelnek a színház műsorán

Gazdag az új évad a Figuránál

A múlt évad előadásai közül több is műsoron marad. Közöttük a Phaedra című darab is

FOTÓ: JAKAB LÓRÁNT

Bognyeső- és gazdanapi tudnivalók
Már most félre tehetik az 

adománynak szánt terményt, 
tartós élelmiszert azok, akik 
szeptember 30-án, a Gyergyó-
csoma falvi Bognyeső- és Gaz-
danapon a Páli Szent Vince 
napköziotthon részére felaján-
lanák. Az adományokat sze-
kerekkel gyűjtik, hamarosan 
közzéteszik ezek útvonalát. 
Adományozni lehet mezőgaz-
dasági termékeket, befőtteket, 
szörpöket, tartós élelmiszere-

ket – áll a polgármesteri hiva-
tal hírei között.

Szintén várják azok jelent-
kezését is, akik a Gyergyó-
csoma falvi Bognyeső- és Gaz-
danapon bemutatnák termé-
nyeiket (zöldségek, gyümöl-
csök) vagy jószágukat (nyu-
lak, szárnyasok, kutyák) sze-
retnék kiállítani. Ugyancsak 
e napra többek között főző-
versenyt is szerveznek, az 
étkeket szakmai zsűri fog-

ja értékelni. Családok, bará-
ti társaságok, civil szerveze-
tek nevezhetnek be. Jelentkez-
ni Balogh Zita jegyzőnőnél, a 
0733-068 185-ös telefonszá-
mon lehet. 

A programok között szere-
pel rönkhúzató verseny, lovas 
ügyességi verseny és bemuta-
tó is a Borvízfürdőnél. A gyere-
keknek külön programot aján-
lanak.

TAMÁS GYOPÁR

Egy személlyel 
bővült a 
színészgárda
A nyáron történt személyzeti 
változásokra kitérve Albu Ist-
ván elmondta, távozott az in-
tézménytől Dézsi Szilárd ren-
dező, és egy személlyel bő-
vült az eddigi 8 fős színész-
csapat. A Marosvásárhelyen 
frissen végzett, szegedi szár-
mazású Pignitzky Gellért iga-
zolt a társulathoz. Az admi-
nisztrációs részleg Ádám Ka-
talin személyében közönség-
szervezővel egészült ki.

Szükség van a gazdák véleményére

A gyergyószentmiklósi földosztó bizottság újjászervezése miatt ál-
talános gyűlésre, képviselők megszavazására hívják a külterülettel 
rendelkező földtulajdonosokat. A bizottságban 2–4 olyan tagnak kell 
lennie, aki a földtulajdonosokat képviseli. A képviselők megszavazá-
sának feltétele, hogy a külterülettel rendelkező földtulajdonosok 25 
százaléka részt vegyen a szavazásra megjelölt általános gyűlésen. 
Ez Gyergyószentmiklóson több mint 700 főt jelent – derül ki az ön-
kormányzati közleményből. Az általános gyűlés időpontját az önkor-
mányzat a későbbiekben pontosítja, de addig is javaslatokat lehet le-
tenni az önormányzat ügyfélfogadójában a leendő képviselők sze-
mélyét illetően. Amennyiben nem sikerül tagokat nevesíteni, nem 
tudja a bizottság a feladatát végezni, ami akadályoztatja a birtokba 
helyezéseket valamint a parcellázási tervek elkészülését is.




