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A kollokvium hivatalos meg-
nyitóját ma este 7 órá-
tól tartják, a közönség 

viszont már ezt megelőzően is 
felveheti a fesztiválhangulatot, 
ugyanis délután 5 órától film-
vetítéssel rajtol a rendezvény. 
Hajdu Szabolcs rendezésében 
az Ernelláék Farkaséknál című 
film tekinthető meg a stúdióte-
remben.

Autóbusz a csíkszeredai előadásra

Akik a Victor Ioan Frunză által 
rendezett Portugál című színhá-
zi előadásra kíváncsiak, kény-
telenek Csíkszeredába utazni, 
ugyanis technikai okok miatt 
otthon játssza a darabot a Csí-
ki Játékszín. Az előadásra a 
kollokvium szervezői ingyenes 
szállítást biztosítanak az ér-
deklődők számára. Az autóbusz 
délután fél négykor indul a Figu-
ra előtti parkolóból, és előadás 
után ide is érkezik vissza.

A Csíki Játékszín előadását 
így ajánlják: „A címben szerep-
lő Portugál egyszerre hely és 
életérzés, vágy a beteljesedés-
re. Egy képzeletbeli magyar falu, 
Irgács hétköznapjaiba láthatunk 
be. A helyi kocsmát Lajos és lá-
nya, Masni vezeti, törzsvendé-
geik között ott egy volt rendőr, 
aki elvenné a lányt, Sátán, aki-
ről nehéz eldönteni, hogy azért 
iszik-e, mert elhagyta a felesé-
ge, vagy épp azért hagyta ott, 
mert képtelen megváltozni, egy 
közmunkából túlélő szózsonglőr 
és alkoholista felesége, és a pap  
is be-benéz, ha arra jár, de csak 
minden második vasárnap tart 
misét a faluban. A falu tipikus 
szereplői közé csöppen Buda-
pestről egy író, aki Portugáliába 
indul, de néhány napra itt sze-
retne megpihenni.”

Kiállításmegnyitó a múzeumban

Weöres 100 – A megmozdult 
szótár címmel a kollokvium 
keretében nyílik kiállítás a Ta-
risznyás Márton Múzeumban 
ma 18 órakor. A tárlatot Weöres 
Sándor születésének 100. év-
fordulója alkalmából hozta lét-
re a Petőfi Irodalmi Múzeum és 
a MOME TechLab, az irodalmi 
kiállításokra jellemző hagyo-
mányos elemeket a legmoder-
nebb multimédiás, interaktív 
nyelvi játékokkal ötvözve. A 
Weöres Sándor szövegeiből ki-
induló kreatív játékok aktív 
gondolkodásra késztetik a láto-
gatót, és lehetővé teszik, hogy 
az olvasó jobban megismer-
je a költő verseit. Versfoltozás, 
versrajz, keresztöltés és gon-
dolatfújás, 3D-s versleképzés, 
verslehívó koppintásra és sok 
más érdekesebbnél érdekesebb 
feladat várja a játszani szerető 
közönséget – olvasható az ese-
mény ajánlójában.

A kollokvium hivatalos meg-
nyitóját követően, este 7 órá-
tól a Kolozsvári Állami Magyar 
Színház Homemade című nagy-
termi stúdióelőadását nézheti 
meg a közönség a gyergyó szent-
miklósi színházban, este 11-től 
pedig DJ Popular várja a szó-
rakozni vágyó fesztiválozókat a 
YourLivingRoom-ban.

Fórum a színházról, a nevelésről

Szombaton délelőtt 11 órától 
kerekasztal-beszélgetésre hív-
ják a szervezők mindazokat, 
akiket érdekel a színház és 
nevelés témaköre. „Mi a szín-
házi nevelési programok cél-
ja? Mit gondolunk arról, hogy 
milyen egy jó/jól működő tan-
termi előadás? Milyen a mű-
faj széles szakmai megítélése, 
és hogyan viszonyul a színházi 
nevelési alkotásokhoz a szak-
írás? Takáts Gáborral, a Káva 
Kulturális Műhely szakmai ve-
zetőjével és Proics Lilla kriti-
kussal beszélgetnek minderről 

a Játéktér folyóirat szerkesz-
tői” – írják az eseményről a 
szervezők.

Bocsárdi művészetéről 
készül kiállítás

Szintén a szombati nap kí-
nálatában szerepel a Bocsárdi 
László rendező művészetéről 
összeállított kiállítás megnyi-
tója is. Ahol színház születik 
– ezt a címet viseli a művelődé-
si ház Karancsi Sándor-termé-
ben 14 órakor nyíló tárlat. Erről 
a következőket olvashatjuk az 
előzetesben: „A temesvári di-
ákszínjátszó csoporttól Sepsi-
szentgyörgyig, a Tutyi-mutyi 
mókától az Alice-ig. Térben 
és időben így lehetne ábrázol-
ni Bocsárdi László rendezői 
munkásságát. A színházi pálya 
egyik fontos állomása minden-
képpen Gyergyószentmiklós, 
ahol a Figura szellemi létezé-
sének megalapozásával kezdő-
dik a felfelé ívelés, 1985 és 1995 
között. A Vérnász és az Übü ki-
rály ma is él az emlékezetünk-
ben, hogy a későbbiek folyamán 
ismét visszatérjenek újabb vi-
zuális és koncepciós köntös-
ben. A Kasimir és Karoline  a 
sepsiszentgyörgyi társulattal 
akkor még koprodukcióban ké-
szült előadás, de Nemes Leven-
te színész-igazgató meglátta és 
maga mellé vette az utódot, aki 
képes volt megújítani egy meg-
csontosodott teátrumi menta-
litást. Witkiewicz Vízityúkján, 
Tamási Vitéz lélekjén és Euri-
pidész Alkésztiszén keresztül, 
a Csoda (Tamási művei alap-
ján) és Shakespeare Romeo és 
Júliája hozta el az országhatár-
okon is áttörő sikert, a rende-
zői pálya újabb ívelését. Bartha 
József díszletei, Dobre Kóthay 
Judit, Zayzon Ádám maszk-
jai végig kísérik a nagysike-
rű darabok színpadra állítását 
és létét. A kiállítás egy életpá-
lya szeletnyi ízelítője, Barabás 
Zsolt felvételeivel és meglepe-
tésekkel tűzdelve.” 

Előadások, tűzzsonglőr show, 
koncert

A kiállítást követően, 15 órá-
tól a YourLivingRoom-ban mu-
tatja be Stop the tempo! című 
kocsmaszínházi előadását a 
székelyudvarhelyi Tomcsa Sán-
dor Színház, 16 órakor pedig 
a stúdióteremben lép színpad-
ra a budapesti Káva Kulturális 
Műhely a Lady Lear című elő-
adással. 

Este 7 órakor a nagyterem-
ben játssza Fekete – az utolsó 
szerb felkelés című produkció-
ját az Újvidéki Színház társula-
ta. Az ajánló szerint „a Fekete 
Balog István vitézi drámája alap-
ján született, de köze már alig 
van hozza. Különös kedvezmé-

nyezés ez, nem csupán az Új-
vidéki Színház, hanem a szerb 
színházi közeg területein is: a 
nagy szerb hősmítoszról írott 
magyar dráma 1812-es verzió-
ja új nyelvet, új köntöst kap Lé-
nárd Róbert átiratában és Žanko 
Tomic rendezésében. Durrog-
nak a fegyverek, dagadnak az iz-
mok, patakokban folyik a joghurt 
és perdül a vécépapír. Ja igen, 
zombik is vannak.

1812-ben Balog István a Ron-
dellában mutatta be Fekete 
György (vagy: Karadorde) című 
drámáját, amelyet nagy siker-
rel játszottak a szerb vidékeken 
is. A drámát Joakim Vujic is fel-
dolgozta saját társulatával. El-
múlt 110 év, és a dráma új életre 

kélt: Németh Ferenc modernített 
szövegét Lénárd Róbert alakí-
totta kortárs ál-archaizmussá, 
Klemm Dávid adott alá rapet és 
rockot, Žanko Tomic pedig egy 
szupermarket polcai közé ren-
dezte a mítoszt. Tarantino és a 
Monthy Pyton-csoport kél életre 
a deszkákon, bizarr akció-musi-
cal képében.”

Az újvidéki társulat előadá-
sa után a sepsiszentgyörgyi 
M Studio tűzzsonglőr showját 
nézhetik meg az érdeklődők 
a színház előtti téren, este 10 
órától pedig a kolozsvári Loose 
Neckties Society ígér fergete-
ges koncertet. Ennek helyszíne 
a stúdióterem.

A színis hallgatók is 
bemutatkoznak

Vasárnap felolvasószínházi 
előadással rajtol a program dél-
után 3-kor. A Gyergyószent-
miklósi Városi Könyvtárban 
Demény Péternek a Király-
nő című művét Dézsi Szilárd 
rendezésében adják elő a kolozs-
vári Babeş-Bolyai Tudomány-
egyetem Színház és Televízió 
Karának másodéves színész 
szakos hallgatói.

Délután 5 órától a stúdió-
teremben mutatja be Skan-
dináv lottó című előadását a 
Kézdivásárhelyi Városi Szín-
ház, este 7-től pedig nagytermi 
stúdióelőadásra várja a közön-
séget a szebeni Radu Stanca 
Színház Német Tagozata a Kígyó 
a fűben című darabbal. 

Vasárnap is koncerttel zárul a 
program – 22 órától a temesvári 
The Case együttes zenéjével ve-
zethetik le a napot a fesztiválo-
zók a stúdióteremben.

A programokról bővebben a 
kollokvium hivatalos honlapján 
(kollokvium.figura.ro) tájéko-
zódhatnak az érdeklődők.

A nagy- és stúdiótermi előadá-
sokra belépők a jegypénztárban 
válthatók. A kísérőprogramok 
mindegyikére ingyenes a belépés.

 PETHŐ MELÁNIA

Ma kezdődik a Nemzetiségi Színházi Kollokvium

Gazdag a fesztivál kínálata

Fekete – az utolsó szerb felkelés című produkcióját szombaton mutatja be az Újvidéki Színház

FORRÁS: ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ
Tartalmas tíz nap elé 

néznek a kultúraba-

rátok Gyergyószent-

miklóson, ahol tizen-

kettedik alkalommal 

rendezi meg a Nemze-

tiségi Színházi Kollok-

viumot a Figura Stúdió 

Színház és a Figura 

Társaság. A rendez-

vény természetesen 

a hazai kisebbségi 

színházakra, független 

társulatokra fókuszál, 

de a műsoron szereplő 

programok a művészet 

több területéről kínál-

nak ínyencségeket a 

közönségnek. A hétvé-

gi kínálatot ismertetjük.

A rendezvény a hazai 
kisebbségi színhá-
zakra fókuszál, de a 
programok a művé-
szet több területéről 
kínálnak ínyencsége-
ket a közönségnek.




