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Huszonegy előadással, kiállításmegnyitókkal, film-

vetítésekkel, felolvasószínházi sorozattal, koncer-

tekkel, közönségtalálkozókkal, fórumokkal, könyv-

bemutatóval és állandó könyvvásárral várja az ér-

deklődőket az október 13–22. között zajló Nem-

zetiségi Színházi Kollokvium. A fesztivált kétéven-

te szervezi meg a gyergyószentmiklósi Figura, hol-

nap a 12-ik kiadást nyitják meg.

„Soha nem látott mér-
tékű rendezvényeink 
vannak idén. Termé-

szetesen mindenben a színvo-
nalra törekedtünk. Megpróbál-
tunk művészeti értékeket el-
hozni Gyergyóba. Nagyon izgal-
mas lesz ez a tíz nap” – jelen-
tette be sajtótájékozatón Albu 
István, a Figura igazgatója. A 
programokra kitérve elmondta, 
nulladik napi kínálata is van a 
fesztiválnak: ma este Nagy Bo-
tond rendezésében a Puskin 
nyomán készült Anyegin című 
Figura-előadást nézheti meg a 
közönség. A Figura egyébként 
még két előadással jelentkezik 
a kollokvium alatt: Máthé An-
namária egyéni előadását, il-

letve Racine klasszikusát, a 
Phaedra-t mutatják be.

A gyergyószentmiklósi mel-
lett az ország magyar és német 
nyelvű színházai mutatkoznak 
be a seregszemlén, illetve több 
független színházi produkció is 
meghívást kapott a fesztiválra.

Kuriózumok a fesztiválon

A nyitónap érdekessége, hogy 
az egyik előadás helyszíne a 
csíkszeredai színház lesz – mu-
tatott rá Albu István. Elmond-
ta, szervezőkként ragaszkod-
tak ahhoz, hogy a Csíki Játék-
szín a Victor Ioan Frunză által 
rendezett Portugál című darab-
jával vegyen részt a kollokviu-

mon, az előadást azonban tech-
nikailag nem lehet megvalósíta-
ni a gyergyószentmiklósi szín-
házban, ezért a csíkszeredai 
helyszín. Ide díjmentes szállí-
tást biztosítanak az érdeklődők 
számára; az autóbusz délután 
fél négykor indul a Figura előtti 
parkolóból, és előadás után ide 
is érkezik vissza.

A fesztivál programjának 
egyik fő kuriózumaként az Új-
vidéki Színház jelenlétét emel-
te ki Albu István. Elmondta, a 
Szerbiából érkező társulat elő-
ször vendége a kollokviumnak, 
a Fekete című, többszörösen dí-
jazott előadással mutatkozik 
be a gyergyószentmiklósi szín-
házban.

Szintén kuriózumként ajánl-
ják a szervezők azt a kiállítást, 
amelyet a Figura Stúdió Szín-
ház alapítója, Bocsárdi László 
művészetéről állított össze Tö-
rök Réka jelmeztervező.

Bocsárdi művészetéből elő-
adásokon is ízelítőt kaphat a 
közönség, az ő rendezésében 

ugyanis két produkció is (a 
Szatmárnémeti Északi Szín-
ház Harag György Társulatá-
nak Shakespeare-darabja, a Té-
vedések vígjátéka, valamint a 
sepsiszentgyörgyi Tamási Áron 
Színház Molnár Ferenc-darab-
ja, a Liliom) kerül bemutatásra 
a kollokviumon.

Kísérőrendezvényekkel 
színesített program

A színházi fesztivál idén el-
ső ízben ad helyet filmvetíté-
seknek; a közönség Hajdu Sza-
bolcs Ernelláék Farkaséknál 
című filmjét, valamint Enyedi 
I ld ikó  nemzetközi  s iker-
nek örvendő Testről és Lé-
lekről című filmjét tekinthe-
ti meg. Újdonság az is, hogy 
Gyergyószentmiklós más kul-
turális intézményei is bekap-
csolódtak a színház rendez-
vényébe: a Tarisznyás Márton 
Múzeum kiállításmegnyitóval 
járul hozzá a fesztivál prog-
ramjához, a városi könyvtár 

felolvasószínházi előadásokat, 
kiállítást fogad be.

A művészeti programokat 
kísérő rendezvények színesí-
tik, és a fesztivál estéit koncer-
tek zárják. Többnyire a meg-
hívott színházak színészze-
nekarai kaptak meghívást, 
de olyan együttesek is, mint 
a sepsiszentgyörgyi sZempöl 
Offchestra, a temesvári The 
Case, vagy Marosvásárhelyről a 
Koszika & The HotShots.

A stúdó- és nagytermi előadá-
sok, illetve a filmvetítések kivé-
telével a fesztivál minden más 
programjára ingyenes a belépés 
– tudatják a szervezők. Felhív-
ják a figyelmet, hogy működik 
a fesztivál hivatalos honlapja; a 
kollokvium.figura.ro cím alatt 
minden információt megtalál-
nak az érdeklődők a rendez-
vénysorozattal kapcsolatban.

A kollokvium hivatalos meg-
nyitóját holnap, október 13-án 
este 7 órakor tartják a színház 
előcsarnokában.

PETHŐ MELÁNIA

Nemzetiségi Színházi Kollokvium tizenkettedszerre

Rajtol a színházi fesztivál

Pénteken este a Kolozsvári Állami Magyar Színház mutatja be Homemade című előadását

FOTÓ: KOLOZSVÁRI ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ

A megmozdult szótár
Új kiállítás nyílik a Tarisz-

nyás Márton Múzeumban októ-
ber 13-án, pénteken. A budapes-
ti Petőfi Irodalmi Múzeum és a 
Moholy-Nagy Művészeti Egye-
tem Kreatív Technológia Labor-
ja által közösen létrehozott, in-
teraktív, multimédiás és hagyo-
mányos elemeket ötvöző tárlat 
Weöres Sándor költészetének 
állít emléket, eredetileg a köl-
tő születésének 100. évfordulója 
alkalmából. A Weöres-szövegek-
ből kiinduló kreatív játékok aktív 
gondolkodásra késztetik a láto-
gatót, és lehetővé teszik, hogy az 
olvasó jobban megismerje a köl-
tő verseit. Versfoltozás, versrajz, 
keresztöltés és gondolatfújás, 
3D-s versleképzés, verslehívó 
koppintásra és sok más érdeke-
sebbnél érdekesebb feladat vár-
ja a játszani szerető közönséget.  

A megnyitóra pénteken 18 órá-
tól kerül sor. A kiállítást meg-
nyitja Hegyi Katalin kurátor, 
a Petőfi Irodalmi Múzeum fő-
muzeológusa, valamint Lövétei 
Lázár László költő, a Székelyföld 
folyóirat főszerkesztője. Köszön-

tőt mond Nagy Zoltán polgár-
mester, közreműködnek Kolozsi 
Borsos Gábor és Moşu Norbert-
László, a Figura Stúdió Színház 

színművészei. Az esemény há-
zigazdája Csergő Tibor András 
múzeumigazgató. 

BORSOS J. GYÖNGYI

Weöres Sándor költészetéről újszerű megközelítésben

Résztvevő színházak, társulatok

A fesztivál programja a következő színházak előadásaiból állt ösz-
sze: Aradi Kamaraszínház, Ariel Ifjúsági- és Gyermekszínház (Ma-
rosvásárhely), Csíki Játékszín (Csíkszereda), Figura Stúdió Szín-
ház (Gyergyószentmiklós), Kézdivásárhelyi Városi Színház, Ko-
lozsvári Állami Magyar Színház (Kolozsvár), Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház – Tompa Miklós Társulat, Radu Stanca Színház 
– Német Tagozat (Szeben), Szatmárnémeti Északi Színház Ha-
rag György Társulat, Szigligeti Színház (Nagyvárad), Tamási Áron 
Színház (Sepsiszentgyörgy), Temesvári Csiky Gergely Állami Ma-
gyar Színház – Temesvári Állami Német Színház, Tomcsa Sándor 
Színház (Székelyudvarhely), Újvidéki Színház (Újvidék). 
Jelen lesz továbbá a bukaresti Giuvlipen Színházi Társulat, a bu-
dapesti Káva Kulturális Műhely, a kolozsvári Váróterem Projekt és 
a marosvásárhelyi Yorick Stúdió. Emellett a sepsiszentgyörgyi M 
Studio tűzzsonglőr show-ja is helyet kapott a kollokviumon.

Könyvbemutató Remetén

A néhai Füstös Károly, remetei tanár által írt könyv bemutatásá-
ra kerül sor ma 18 órától Gyergyóremetén, a Községháza tanács-
termében. A Szülőföldem szép határa című kötetet a szerző lánya, 
Boldizsárné Füstös Mária adta ki ebben az évben. A könyvet bemu-
tatja Dézsi Zoltán, a szerző egykori kollégája.  

A ditrói könyvtárba várnak

Az Arany János emlékév megünneplésébe Ditró is bekapcsolódik. 
Marosán Csaba színművész ma délután fél négytől mutatja be a 
Bomlott cimbalom – Arany János ismeretlen arca című előadását 
a könyvtárban. „Marosán Csaba Arany János születésének 200. év-
fordulójára készített műsora úgy vezet végig Arany életútján, hogy 
egy eddig kevésbé ismert, derűsebb, humorosabb arcát villantja fel a 
költőnek, kiegészítve ezzel az iskolai Arany-képet. Mert ez is Arany!” 
– olvasható a meghívóban. A 2017-es esztendő kettős emlékév, az 
előadás előtt levetítik a Szent László legendáról készült kisfilmet.

Bababörze közeleg

A Fészek, a Gyergyói Édesanyák Egyesülete Gyergyószentmiklóson 
október 14-én, szombaton 15 és 17 óra között szervezi meg az őszi 
bababörzét. „Beköszöntött a hideg időszak, itt megvásárolhat-
ják a szükséges kabátokat, nadrágokat, pulóvereket, cipőket, vala-
mint játékok és könyvek is lesznek a kínálatban” – ismertette Bara-
bás Orsolya, a szervező egyesület egyik tagja. Jótékonykodhatnak 
is a résztvevők, ugyanis most is lesz ruhagyűjtőpont, ahol a rászoru-
ló családoknak lehet adományozni. A Fészek, a Gyergyói Édesanyák 
Egyesülete a Salamon Ernő Gimnázium udvarán található Sportisko-
la tornatermében várja az érdeklődőket.




