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Szatmárnémetiben tartja első fesztiválját a romániai magyar színházi szövetség, a Maszín

A legsikeresebb produkciók a Mafeszten

Szatmárnémetiben tartja első 
színházi fesztiválját csütör-
töktől hétfőig a 2017-ben ala-

pított romániai magyar színhá-
zi szövetség, a Maszín – közölte a 
szervezet. A Mafeszt elnevezésű 
szemlén a szervező szatmári Ha-
rag György Társulaton kívül jelen 
lesz a többi tagszínház: a temesvári 
Csiky Gergely Állami Magyar Szín-
ház, az Aradi Kamaraszínház, a 
székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor 
Színház és a nagyváradi Sziglige-
ti Színház is.

A Mafeszt tervezett programjá-
ban délelőttönként színészmes-
terség-képzések szerepelnek, dél-
után a részt vevő társulatok leg-
sikeresebb előadásaikat mutatják 
be, majd az esti órákban színész-
zenakarok koncertje teszi színessé 
a programot. A szemlén az összes 
tagszínház szerepel egy vagy több 
előadással, a fesztivál nulladik, 
érkező napján a szatmári Észa-
ki Színház román társulata mutat-
kozik be a Consiliu de familie cí-
mű produkcióval. A Mafeszt ide-
jén a színészeknek a neves szerb 
rendező, Kokan Mladenovic tart 
workshopot, a Brighella Bábtagozat 

szervezésében pedig Szabó Attila 
magyaroszági író, rendező és bo-
hócdoktor képzi majd a bábtársu-
latok tagjait.

A fesztiválon többek közt a Szat-
márnémeti Északi Színház Ha-
rag György Társulata, a társulat 
Brighella Bábtagozata, a Nagy-
váradi Szigligeti Színház Lilliput 
Társulata és táncegyüttese, a Te-
mesvári Csiky Gergely Állami Ma-
gyar Színház és bábtagozata, a 
Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor 
Színház és az Aradi Kamaraszín-
ház lép fel. A részletes program a 
szatmári társulat honlapján, a Ha-
rag.eu-n olvasható.

A tavaly júniusban megalakult er-
délyi magyar színházi szövetség in-
dulásakor közölte, fő céljuk a szak-
mai keretek biztosítása, közös ter-
vek megvalósítása, információcse-
re, tanácsadás, valamint közös szín-
házi találkozók szervezése. A szö-
vetség megalapítását öt erdélyi ma-
gyar színház képviselője kezdemé-
nyezte: Balázs Attila, a temesvári 
Csiky Gergely Állami Magyar Szín-
ház igazgatója, Bessenyei Gedő Ist-
ván, a szatmárnémeti Északi Szín-
ház Harag György Társulatának 

művészeti igazgatója, Tapasztó Er-
nő, az Aradi Kamaraszínház igazga-
tója, Nagy Pál, a székelyudvarhelyi 
Tomcsa Sándor Színház igazgató-
ja és Czvikker Katalin, a nagyvá-
radi Szigligeti Színház főigazgató-
ja. A szövetség legfontosabb célja a 

színházak művész személyzetének 
támogatása, a közös érdekek kép-
viselete, szakmai együttműködé-
sek lebonyolítása, közös események 
szervezése, fiatal, pályakezdők, il-
letve idős művészek támogatása. 
A szövetség nem fedi le a teljes er-

délyi színházi szakmát, egyelőre az 
öt alapító színház tagja a szövetség-
nek, azonban a tagok nyitottak más 
professzionális színházi intézmé-
nyek és társulatok előtt.

K. J. 

Ötnapos szemlét szervez Szatmárnémetiben a ta-

valy megalakult romániai magyar színházi szövetség, a 

Maszín. A szervezet mind az öt tagszínháza részt vesz 

a csütörtöktől hétfőig tartó rendezvénysorozaton.

Kolozsvárra is jön Péterfy Bori Szülővárosában, Marosvásárhelyen állítják ki 
Bartis Attila fotográfiáit

Először ad önálló klubkoncertet 
ma este a kolozsvári Form Space-
ben Péterfy Bori és zenekara, a 
Love Band. Az Erdélyben is nép-
szerű színésznő-énekesnő tavaly 
készítette el együttesével legújabb, 
a zenekar tízéves fennállására 
utaló Bori X című lemezét, melynek 
legjobb dalai a korábbi slágerekkel 
együtt biztosan elhangzanak majd 
a kincses városi fellépésen. Péterfy 
Bori színésznőként is aktív a mai 
napig, bár az intenzívebb színészi 
munka (a Krétakör Színház, majd a 
Nemzeti Színház társulatának tag-
jaként) a zenekar sikere miatt kis-
sé háttérbe szorult az utóbbi idő-
ben. A néhai Amorf Ördögök tagsá-
gából verbúvált Love Band műkö-

désének tíz éve alatt hat stúdióal-
bumot jelentetett meg, és sok száz 
fesztivál- és klubkoncertet adott. 

A régi alkotótársnak számí-
tó Tövisházi Ambrus által veze-
tett, nemrégiben megújult tagsá-
gú csapat az elmúlt két évben sem 
unatkozott, és közönségét is elké-
nyeztette. Két új albumot is megje-
lentettek (Szédülés – 2016, és Bo-
ri X – 2017), mostanában pedig – a 
sajtóközleményük tanúsága sze-
rint – sokállomásos ünnepi turnén 
mutatják be a „termés” legjavát. 
Péterfy Bori és a Love Band pénte-
ken a nagyváradi Moszkva kávézó 
közönségét is táncba hívja. 

GyerGyai Csaba

Bartis Attila marosvásárhelyi szü-
letésű, Magyarországon élő író, fo-
tográfus képeiből nyílik tárlat áp-
rilis 23-án a vásárhelyi Kultúrpa-
lota kistermében. Mint az esemény 
Facebook-oldalán olvasható, Bartis 
Attila eddigi legnagyobb, klasszikus 
méretű fotóalbuma, A szigeteken 

idén márciusban a Magvető Kiadó-
nál jelent meg, a képeket a budapes-
ti Mai Manó Házban is kiállították. 
A marosvásárhelyi tárlatot – amely 
szeptember 1-jéig látogatható – hét-
főn 6 órától Kemény István magyar-
országi író nyitja meg, előad Bog-
dán Zsolt kolozsvári színművész. 

A könyvben szereplő fotográfiák 
2014 és 2017 között készültek, több-
nyire Jáván, Yogyakarta környékén. 
„Bartis azonban nem egy távoli, eg-
zotikus világgal akar megismertet-
ni, nem dokumentál, hanem a válto-
zó környezet adta inspiráció hatásá-
ra olyan felvételeket készít, amelyek 
tárgyukat tekintve készülhettek vol-
na a világ más pontjain is. A felvéte-
lekkel a valóságról való személyes 
érzéseit közvetíti” – írja a képekről 
Petrányi Zsolt művészettörténész. 
A magyar és angol nyelvű album 
fényképeihez Katharina Narbutovič 
irodalmár, Petrányi Zsolt és Szűcs 
Attila képzőművész írt értelmező 
szövegeket. „E fotográfiák Bartis 
Attila világának csak elenyésző tö-
redékei. És mégis mindaz megta-
lálható rajtuk, amiből Bartis világa 
épül. Az ösztönösség. A természe-
tesség és valószerűtlenség. Az ér-
zékiség. A személyesség. A pontos-
ság. Ezek tökéletes aránya. A ke-
gyetlen művészi erő. Nincs a ké-
peknek semmi festményszerűsé-
ge, mégis ott érezzük a háttérben 
Giorgio de Chirico és Caspar David 
Friedrich rejtélyességét, melankó-
liáját. Kőlépcsők, sötét sűrűségek 
és megrendítő égboltok, valószínűt-
len terek és fények, iszkoló kutyák. 
Minden képen ugyanaz az összeté-
veszthetetlen, kísérteties-hideglelé-
ses világlátás, akárcsak Bartis pró-
zájában” – írta Kemény István. A Jó-
zsef Attila- és Márai Sándor-díjas 
Bartis Attilát március 15-én Magyar-
ország Babérkoszorúja díjjal tüntet-
ték ki Budapesten.

KróniKa

A nagyváradi Szigligeti Színház Kaukázusi krétakör című előadását is láthatja Szatmáron a Mafeszt közönsége 

Bartis Attila író, fotográfus képei Jáván készültek 2014 és 2017 között

Péterfy Bori színésznő-énekesnő a kincses városban és Váradon lép fel 

Fotó: moháCsi lászló árpád




