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Új és korábban bemutatott produkciók is szerepelnek a gyergyói Figura színház új évadjának műsorában

Itthoni szereplések, turnék, 
koprodukciós előadás, feszti-
válszervezés, közönségtalál-

kozók, nyílt nap – mindez egy-
aránt szerepel a gyergyói Figu-
ra Stúdió Színház új évadjának 
programjában, amit tegnap es-
te a tervek szerint a Zűrzava-
ros éccaka című előadással nyi-
tott meg a társulat. Készül az el-
ső bemutató is, amit elsősorban 
a gyermekközönségnek szán-
nak: a Lázár Ervin meséje nyo-
mán írt, A legkisebb boszorkány 
című mesejátékot Nagy Regina 
jegyzi rendezőként, bemutatója 
szeptember 24-én lesz. „A felnőtt 
nézőknek sem kell sokáig várni-
uk újabb színházi élményért, jövő 
héten a bukaresti Giuvlipen Szín-
házi Társulattól nézhetik meg a 
Ki ölte meg Szomna Grancsát? 
című román nyelvű előadást” – 
számolt be sajtótájékoztatóján 
a Figura igazgatója. Albu István 
a színházi kollokvium kínálatá-
val folytatta az előadások sorát. 
Összegzése szerint több mint 
20 nagy- vagy stúdiótermi elő-
adás lesz megtekinthető az ok-
tóber 13–22. között zajló színhá-

zi fesztiválon, a kísérőprogramok 
között pedig felolvasószínházai 
előadások is szerepelnek a kul-
turális eseménysorban. Az idei 
programterv összesen hét új elő-
adást tartalmaz, klasszikusokat 
és kortárs darabokat visz szín-
re a gyergyószentmiklósi társu-
lat. Shakespeare Felsült szerel-
mesek című vígjátéka, Csehov 
A három nővér című drámája ke-
rül többek között bemutatásra, 
áldokumentarista darab, tanter-
mi előadás, egyéni produkció 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. Kiemelve a 
színház nevelő jellegét, elmond-
ta, a vendégelőadások mellett 
idén a gyergyói társulattól is lát-
hatnak majd tantermi előadást 
a fiatalok. A tervek szerint no-
vember elején kerül bemutatás-
ra az egyelőre Nagyítás munka-
címmel előjegyzett darab, ame-
lyet Dávid A. Péter rendez. A ne-

velő program részét képezi az a 
drogprevenciós előadás is, amely 
Fodor Alain Leonard egyéni mű-
sora lesz. „Számomra egyfajta 
prioritás, hogy a színészek tud-
ják kifejezni magukat olyan mó-
don, ahogyan igazán szeretnék. 
Vagyis ne legyenek feltétlenül ke-
retek közé zárva, ezért a Figu-
ra minden évadban támogat egy 
egyéni műsort”– mondta Albu 
István. Koprodukciós előadás eb-
ben az évadban is készül. A tava-
lyi együttműködést folytatva, a 
székelyudvarhelyi Tomcsa Sán-
dor Színház társulatával együtt 
készítik el a szilveszteri darabot. 
Az elmúlt évadban készült elő-
adások is szerepelnek a műsor-
ban, illetve régebbi produkciók 

felújítását is tervezik. Műsoron 
marad az Anyegin, a Phaedra, a 
Zűrzavaros éccaka, a Kövekkel a 
zsebében, az Egyetlen című elő-
adás, felújítják a Fizikusok és a 
De mi lett a nővel? című darabo-
kat. A múlt évad előadásait tur-
nékon, fesztiválokon mutatják 
be, a még korábbi produkciókat 
az ifjúsági bérletcsomagban kí-
nálják. Ezt a típusú bérletet újon-
nan vezetik be a középiskolás-
ok és egyetemisták részére. Idén 
is megmarad az óvodásoknak, a 
kisiskolásoknak és az általános 
iskolásoknak szóló bérlet, amely-
lyel egyenként 4-4 előadás lesz 
megtekinthető. A bérletek már 
megvásárolhatók a Figura jegy-
pénztárában. Az ifjúság számá-

ra kínált csomag ára 25 lej, a ki-
sebb korosztályoknak szóló bér-
letek 20 lejért válthatók meg. A je-
gyek ára változatlanul 15 lej lesz 
idén is, maradnak a diákoknak, 
a nyugdíjasoknak és a legkeve-
sebb tízfős csoportoknak felaján-
lott 5 lejes kedvezmények. A gye-
rekelőadásokra is változatlanul 7 
lej lesz a belépő. A nyáron történt 
személyzeti változásokra kitérve 
Albu István elmondta, távozott az 
intézménytől Dézsi Szilárd ren-
dező, és egy személlyel bővült az 
eddigi 8 fős színészcsapat. A Ma-
rosvásárhelyen frissen végzett, 
szegedi származású Pignitzky 
Gellért igazolt a társulathoz.

PETHŐ MELÁNIA

Gyimesi és felcsíki táncok párhuzamaKányádit és Szilágyit is jelölték
Kányádi Sándor költőt, írót, 
műfordítót és Szilágyi István 
írót is jelölték a 2017. évi Prima 
Primissima díjra, a tíz kategó-
ria három-három jelöltjét szer-
dán jelentették be Budapesten. 
A Prima Primissima díj 15 éve 
változatlan formában, sikere-
sen működik, és a magyar tár-
sadalomban, a kulturális, tudo-
mányos életben jelentős presz-
tízst vívott ki – közölte a Prima 
Primissima Alapítvány kurató-
riumának elnöke. Csányi Sán-
dor hozzátette, a díj struktúrája 
nem változott: minden kategóri-
ában három jelölt (Prima) közül 
kerül ki a Prima Primissima díj 
nyertese. Idén 750 főt – köztük 
először határon kívülieket is – 
jelöltek a korábbi díjazottak, az 
alapítók, a szakmai szervezetek. 
Csányi Sándor megemlékezett 
az idén elhunyt Jókai Annáról is: 
személyében a magyar irodal-
mi élet nagy alakját veszítette el; 
az írónő 2003 óta az alapítvány 
munkájában is kuratóriumi tag-
ként vett részt – közölte. A Junior 
Prima díjak a fiataloknak jelen-
tenek biztatást és anyagi segít-
séget, míg a megyei Prima díjak 
a helyi kiválóságokat ismerik el. 
A Primák 5 millió, a Primissimák 
15 millió forintot vehetnek át a díj 
mellé, a Junior Prima díj 2 mil-
lió, a megyei Prima díj pedig 1 
millió forint jutalommal jár. Ed-
dig összesen 1900 ember vehet-
te át ezeket a díjakat csaknem 
4 milliárd forint értékben – ösz-
szegzett az alapítvány elnöke. 

Beszámolója szerint a támoga-
tói körben az FHB-t a Takarék-
bank váltotta, az OTP továbbra 
is maradt főtámogató. Magyar 
irodalom kategóriában a Har-
gita megyei Nagygalambfalván 
született, Magyarországon élő 
Kányádi Sándoron és a kolozs-
vári Szilágyi Istvánon kívül Kiss 
Benedek költőt jelölték, míg a 
magyar színházművészet kate-
góriában Blaskó Péter színmű-
vész, Enyedi Ildikó filmrende-
ző, forgatókönyvíró és Hegedűs 
D. Géza színművész, rendező, 
egyetemi tanár kapott jelölést. 
A magyar képzőművészet kate-
gória jelöltjei Birkás Ákos fes-
tőművész, Haris László fotómű-
vész és Horkay István képzőmű-
vész lett. A magyar sajtó kategó-
ria Primái ebben az évben Baló 
György szerkesztő, műsorveze-
tő, a Hazajáró turisztikai ma-
gazinműsor és Kopeczky La-
jos újságíró, riporter; a magyar 
sport kiválóságai közül Fábiánné 
Rozsnyói Katalin kajak-kenu 
mesteredző, Kocsis Ferenc olim-
piai bajnok birkózó, mesteredző 
és Wichmann Tamás világbaj-
nok, olimpiai ezüstérmes ke-
nus kapott jelölést. Csányi Sán-
dor az MTI kérdésére elmond-
ta, hogy az ünnepélyes díjáta-
dót december 1-jén tartják, ad-
dig a közönség is kiválaszthatja 
saját díjazottját a harminc jelölt 
közül a www.primaprimissima.
hu honlapon.

KRÓNIKA

Készül a következő évadra a Har-
gita Nemzeti Székely Népi Együt-
tes, ebben a hónapban több elő-
adást is tartanak a csíki közön-
ségnek, évadnyitó műsoruk pe-
dig a Hegyen innen-hegyen túl cí-
mű előadásuk felújított változa-
ta lesz – adták hírül a tegnap tar-
tott sajtótájékoztatójukon a csík-
szeredai városi művelődési ház-
ban. András Mihály, az együt-
tes igazgatója elmondta, mindig 
szemükre vetették, hogy kevés 
előadást tartanak, így arra töre-
kedtek, hogy többször léphesse-
nek fel, azonban arra is figyelni-
ük kell, hogy a sok ne menjen a 
minőség kárára, és ne veszítse-

nek hitelességükből. A Hegyen 
innen – hegyen túl előadásukat a 
társulat két szólótáncosa, Antal 
Zsolt és Péter László állította ösz-
sze, ősbemutatóját 2009-ben tar-
tották meg, az idei évadban azon-
ban egy felújított változatot láthat 
majd a közönség, amelyet a Nem-
zeti Kulturális Alap támogatott. A 
műsorban a gyimesi és a felcsíki 
táncok, zenék különbözőségeit 
és főleg hasonlatosságait követ-
heti nyomon a néző. A produkció 
zenéjét Mihó Attila, a Magyar Ál-
lami Népi Együttes prímása szer-
kesztette, aki zenekarával ma-
ga is bekapcsolódik az együt-
tes fő műsorának évadnyitó elő-

adásába szeptember 19-én, es-
te hét órától a városi művelődési 
házban. A műsort másnap, 20-án 
szintén este hét órától megismét-
lik Mihó zenekara nélkül, ezért, 
aki hallani akarja őket, minél ha-
marabb vásároljon jegyet az el-
ső előadásra – javasolták. A Har-
gita együttes Pöttöm Palkó gyer-
mekműsorát korábban, szeptem-
ber 18-án, délután 17 órától le-
het megtekinteni. A társulat fel-
lépéseit a felújított honlapon, a 
www.hargitatanc.ro oldalon az 
együttes eseménynaptárában le-
het követni.

BARABÁS HAJNAL

Shakespeare, Csehov és kollokvium

Albu István, a gyergyói színház igazgatója (középen) az új évad programtervezetét ismertette 

Nem fognak unatkozni az elkövetkező időszakban 

a gyergyói színházkedvelők, az új évadban ugyan-

is gazdag kínálattal várja közönségét a Figura Stú-

dió Színház. Gyarapítja a kínálatot az a több mint 

20 előadás is, amit a Romániai Kisebbségi Színhá-

zak Kollokviumának műsora tartalmaz.

A Hegyen innen – hegyen túl című produkcióval nyitja az évadot a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes
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