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Hihetetlenül izgalmas kri-
minek ígérkezik a film, 
amelyet az egyik legfel-

kapottabb és legjobb norvég 
krimiíró, Jo Nesbø regénye alap-
ján készítettek el.  A filmkriti-
ka szerint ugyanazt a hangu-
latot éljük át filmnézés közben 
is, mint olvasáskor. Harry Hole 
az oslói rendőrség veterán nyo-
mozója, kiégett, elvált alkoho-

lista pasas, akinek tulajdon-
képpen jól jön, hogy végre vala-
ki gyilkolászik a norvég főváros-
ban. Mert az igaz, hogy az ügy 
egy eltűnéssel kezdődik, hamar 
nyilvánvaló válik, gyilkosságról 
van szó. Hole azt is tudni véli, 
hogy nem is akármilyen gyilkos-
sággal találja szemben magát, 
hanem egy sorozatgyilkos újbó-
li felbukkanásával. Olyan nőkkel 

végez a titokzatos gyilkos, akik-
nek van gyerekük és akik ugyan 
kapcsolatban élnek, de mással 
is kapcsolatot létesítenek időn-
ként. Vagyis a tettes erkölcsi ala-
pon öl, és a nyitó képsorok után 
az is kiderül, hogy miért: mert 
nehéz gyerekkora volt. A gyil-
kos nemcsak hogy nagy profiz-
mussal öl és élvezi ezt, de még 
abban is nagy örömét leli, ahogy 
a rendőrséget idegesíti azáltal, 
hogy annak nehéz feladatokat 
ad. De még azon belül is Harry 
Hole a kedvenc célpontja, aki fia-
tal kollégájával próbálja megfej-
teni és természetesen megelőz-
ni a gyilkos tetteit. Hole annyit 
tud róla biztosan, hogy az elkö-
vetőt a hóesés inspirálja, akkor 
kezd el ölni, amikor elkezd esni 

a hó. Partnerével összefüggést 
vél felfedezni pár régebben el-
követett, megoldatlan gyilkossá-
gi ügy között. És a gyilkosságok-
hoz jön még a magánéleti szál, 
és a kettő egy ponton természe-
tesen összefonódik.

A 2017-es angol thriller pén-
tektől látható a marosvásárhe-
lyi mozikban

FORRÁS: PORT.HU/CINEMAGIA.RO

A 2017/2018-as évadban a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház 
Tompa Miklós Társulatának re-
pertoárján szerepel William 
Shakespeare: Macbeth című 
tragédiája, Keresztes Attila ren-
dezésében, Szabó Lőrinc fordí-
tásában. A marosvásárhelyiek 
közül még sokan emlékezhet-
nek az 1969. május 10-én Ha-
rag György rendezésében be-
mutatott előadásra is, melyben 
a címszerepet Csorba András 
alakította – hívja fel a figyelmet 
a szerkesztőségünknek is eljut-
tatott színházi közlemény.

A darabban egy boszorká-
nyos jóslattól indíttatva és fe-
lesége biztatására a sikeres 
hadvezér meggyilkolja az őt ép-
pen kitüntetni készülő kirá-

lyát. Az ölést hivatásszerűen 
űző Macbeth számára a kato-
nához nem méltó, gyáván elkö-
vetett gyilkosság után egyszer 
és mindenkorra kizökken az 
idő. A frissen, és főként jogtala-
nul szerzett hatalom közvetlen 
mellékhatása az annak elvesz-
tése miatti állandó szorongás, 
ami hatalom- és becsvágyával 
társulva Macbeth-et további, 
sorozatos gyilkosságokba haj-
szolja. A ráció és boszorkányos 
jóslatok uralta álomvilág között 
feloldódik a határ, Macbeth és 
felesége pedig a lelkiismeret de-
líriumában él: a bűn és bűnhő-
dés összefüggésének félelmetes 
állapotában. Ezeket a tényező-
ket kíséreli meg körüljárni Ke-
resztes Attila és alkotócsapata 

a shakespeare-i tragédia szín-
revitelével.

A szereposztás tagjai: Bartha 
László Zsolt, Kádár Noémi, 
Varga Balázs, Bokor Barna, 
Gáspárik Attila, Csíki Szabolcs, 
Barabás Hunor, Korpos And-
rás, Kádár L. Gellért, Meszesi 
Oszkár, Ördög Miklós Levente, 
Galló Ernő, Kovács Botond, P. 
Béres Ildikó, Tollas Gábor, Bá-
lint Örs, Ruszuly Ervin, Dabóczi 
Dávid, Deák Orsolya, Joó Re-
náta, Kányádi György, Sza-
bó Franciska, Ádám Kornél, 
Czüvek Loránd, Demeter Márk-
Cristopher, Lajter Ernesztó, Pál 
Zoltán, András Gedeon, Borsos 
Tamás, Scurtu Dávid, Szabó Já-
nos Szilárd, Takács Örs, Nagy 
Levente, Nagy Péter.

Zenei munkatársak: Boros 
Csaba és Ila Gábor. Közremű-
ködik a Marosvásárhelyi Álla-
mi Filharmónia kamarakóru-
sa. Díszlettervező: Fodor Viola, 
jelmeztervező: Bianca Imelda 
Jeremias. A jelmeztervező asz-
szisztense: Szőke Zsuzsi, dra-
maturg: Demény Péter, zene-
szerző: Boros Csaba, koreográ-
fus: Dabóczi Dávid. 

Az előadást a Marosvásár-
helyi Nemzeti Színház Nagy-
termi Stúdióterében tekintheti 
meg a közönség október 13-án, 
pénteken este 7 órától; érvé-
nyesek a Bernády György-me-
cénásbérletek. A 18 éven felüli-
eknek ajánlott produkció román 
nyelvű feliratozással követhető.

A. E.

Egy fura sorozatgyilkost keres a rendőrség

Hóember

A hóesésről már tudja a nyomozó, hogy mire inspirálja a gyilkost

Amikor leesik az első hó, és Harry Hole, az elit 

nyomozóosztag vezető detektívje egy eltűnt 

áldozatról értesül, arra gyanakszik, hogy egy rej-

télyes sorozatgyilkos lépett újra akcióba. Meg-

próbál túljárni a gyilkos eszén, és elkapni őt. 

Alkotók

Rendező: Tomas Alfredson
Főszerepben: Michael 
Fassbender, Charlotte 
Gainsbourg, J.K. Simmons, 
Chloë Sevigny, Val Kilmer, 
David Dencik

Nemzeti Színház

Október 13-án, péntek es-
te 7 órától a nagytermi stú-
diótérben William Shakes-
peare: Macbeth című tra-
gédiáját mutatja be a Tom-
pa Miklós Társulat Ke-
resztes Attila rendezésé-
ben. A bemutató előadás-
ra a Bernády György-me-
cénásbérlet érvényes. A 18 
éven aluliaknak nem aján-
lott produkciót október 
14-én, szombaton és októ-
ber 15-én, vasárnap is meg-
tekinthetik az érdeklődők. 
Minden alkalommal este 
7-kor kezdődik az előadás a 
nagytermi stúdiótérben. 

Október 17-én, kedd este 
7 órától a nagyteremben 
a Radu Afrim rendezte 
Retromadár blokknak csa-
pódik és forró aszfaltra zu-
han című előadás látható. 
A 14 éven aluliaknak nem 
ajánlott darab időtartama 
egy szünettel 3 óra 10 perc.

Stúdió Színház

Október 17-én, kedden este 
7 órától a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetem Stúdió 
Színpadán a Lázálom 
című produkció szerepel 
műsoron András Lóránt 
rendezésében.

Október 19-én, csütörtök 
este 7 órától a Levél utcai 
Stúdió 2-ben a Papírrepü-
lők című produkció tekint-
hető meg Sebestyén Aba 
rendezésében.

Spectrum Színház

Október 14-én, szombat es-
te 7 órától, valamint októ-
ber 15-én, vasárnap dél-
után 5 órától Márai Sándor: 
A gyertyák csonkig égnek 
című regényének színpa-
di változata szerepel műso-
ron. Az erdélyi színpado kon 
premiernek számító elő-
adás rendezője Kincses 
Elemér. Színpadra lép: Tatai 
Sándor, Kárp György, Mó-
zes Erzsébet, Márton Ka-
tinka. 

Filharmónia

Október 17-én, kedd este 
7 órától a Kultúrpalota 
nagytermében a Marosvá-
sárhelyi Állami Filharmó-
nia vegyes kara rendkívüli 
kórushangversenyre várja 
az érdeklődőket. Vezényel 
Vasile Cazan karvezető. Az 
idén ünnepelt zeneszerzők 
– J. Arcadelt, A. Scandelli, 
L. Viadana, Cl. Monteverdi, 
G. O. Pitoni, L. van Bee-
thoven, F. Schubert, F. 
Mendelssohn-Barthody, J. 
Brahms, Gh. Dima, Kodály 
Zoltán, T. Jardia, Birtalan 
József, Csíky Boldizsár, 
Orbán György – közismert 
kórusműveiből hallhat a kö-
zönség összeállítást. 

Október 19-én, csütörtök 
este 7 órától a Kultúrpalota 
nagytermében rendkívüli 
szimfonikus hangverseny 
lesz: vezényel az Írország-
ból érkező Robert Houlihan, 
zongorán közreműködik 
az oroszországi Alekszej 
Nabjulin. Műsoron: W. A. 
Mozart és E. Elgar művei.

Macbeth a vásárhelyi Nemzeti műsorán




