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Nemzeti Színház

Április 23-án, hétfő este fél 8-tól 
a kisteremben Az ördög próbá-
ja című előadás látható Radu 
Afrim rendezésében. 
Április 24-én, kedd este fél 8-tól 
a kisteremben F. M. Dosztojevsz-
kij – R. Crane: Karamazovok cí-
mű dráma van műsoron. Rende-
ző: Albu István. 
Április 25-én, szerda este fél 
8-tól a kisteremben Bartis Attila: 
Rendezés című drámája látható 
a szerző rendezésében. Az elő-
adás időtartama 1 óra 50 perc 
(szünet nélkül).
Április 26-án, csütörtök este 7 
órától a nagytermi stúdiótérben 
Anton Pavlovics Csehov: Sirály 
című színjátékát tűzte műsorára 
a társulat. Rendező: Keresztes 
Attila. Az előadás időtartama: 2 
óra 40 perc (1 szünettel).
Április 28-án, szombat es-
te 7 órakor a nagyteremben 
I. L. Caragiale nyomán: Zűr-
zavaros éccaka című komé-
diájával vendégszerepel a 
gyergyószentmiklósi Figura Stú-
dió Színház. Rendező: Albu Ist-
ván. A Bernády György mecé-
násbérlet érvényes. 
Április 29-én és 30-án, vasár-
nap, illetve hétfő este fél 8-tól 
a kisteremben Timur Vermes: 
Nézd, ki van itt! című szatí-
ra tekinthető meg. Rendező: 
Theodor Cristian Popescu. Az 
előadás időtartama 2 óra (szü-
net nélkül).

Stúdió Színház

Április 22-én, vasárnap este 7 
órától a Budapesti Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem - Ze-
nei Tanszékének Mindszenty 
Zsuzsánna karnagy vezette Pro 
Musica Vegyeskara, valamint 
a Marosvásárhelyi Művésze-
ti Egyetem - Zene Intézetének 
Orosz-Pál József karnagy által 
irányított Szalman Lóránt Ének-
kara közös hangversenyt tart a 
Keresztelő Szent János Plébá-
niatemplomban.

Ariel Színház

Április 22-én, vasárnap délelőtt 
11-től az Ariel stúdióban az Év-
szakok című előadásra várják a 
legkisebbeket. 

Filharmónia

Április 24-én, kedd este 7 órától 
a Kultúrpalota kistermében ka-
marazene-estet tart a Tiberius 
Vonósnégyes – Molnár Tibor, 
I. hegedű, Lokodi Károly, II. he-
gedű, Molnár József, brácsa, 
Zágoni Előd, gordonka. Közre-
működik Sántha Huba zongorán 
és Kostyák Márton-Ákos nagy-
bőgőn. 
Április 25-én, szerda este 7 órá-
tól a Kultúrpalota kistermében a 
Cantuale énekegyüttes fennál-
lásának 20. évfordulója alkalmá-
val tart kamarakoncertet. 
Április 26-án, csütörtök este 7 
órától a Kultúrpalota nagyter-
mében a Marosvásárhely fiatal 
tehetségei hangversenyt Remus 
Grama vezényli. Trombitán köz-
reműködik Puja Barna, zongo-
rán László Cristina. A 27. számú 
bérlet érvényes.

Hol van az a közös találko-
zási pont, ami színész és 
néző cinkos játékát jelen-

ti? Ezen illanékony pillanatban 
mit jelenthetnek egy XX. századi 
színész gondolatai? Gábor Miklós 
Hamlet próbanaplójának megidé-
zése szolgálhat-e ürügyként egy 
jelenidejű színházi találkozás-
ra? Csehov Sirályában Trepljov 
színházi küzdelme új formákért 
kapálózik. Hamlet a színházban 
eleven. Elegendő-e a megújulás-
hoz a pillanat felismerése? Ilyen 
és ehhez hasonló kérdéseket fe-
szeget Beczásy Áron rendezése, 
A lélek meztelen lazasága című 
produkció, melyet Kozma Gábor 
Viktor ad elő. Zenész: Asztalos 
Zsolt. Látvány: Papp Gyopár. Asz-
szisztens: Markó Orsi.

Kozma Gábor Viktor 2017-ben 
végzett a Marosvásárhelyi Mű-
vészeti Egyetemen, színész és 
színészpedagógus szakirányon, 
Gáspárik Attila osztályában. 
Az egyetemi évek alatt számos 
nemzetközi tanulmányúton vett 
részt, többek között Olaszország-
ban, Brüsszelben, Litvániában 
és Japánban. 2016-tól a Suzuki 

Company of Toga több előadásá-
ban lépett színpadra, Sebastian 
Mattia és Suzuki Tadashi rende-
zéseiben. Jelenleg a Marosvásár-
helyi Művészeti Egyetem Dokto-
ri Iskolájában végzi tanulmánya-
it. Több Suzuki színtréning-mód-
szer workshopot vezetett már 
Marosvásárhelyen és Budapes-
ten. Korábban a Keresztes Attila 
által rendezett Túl a Maszat-he-
gyen című előadásban láthattuk 
a Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
házban. Jelenleg szabadúszó szí-
nészként dolgozik. 

Beczásy Áron 2017-ben vég-
zett a Marosvásárhelyi Művésze-
ti Egyetem rendező mesteri sza-
kán, Bocsárdi László osztályá-

ban. Vizsgarendezése Molière 
Mizantrópja volt,  amelynek 
Alceste szerepébe is beugrott. A 
színészi szakképesítését Buda-
pesten szerezte 2004-ben. Ren-
dezői útját a budapesti Tűzrak-
tér független kulturális központ-
ban kezdte meg, ahol egy saját 
csapattal önálló előadásokat hoz-
tak létre, mint Strindberg Peli-
kánja, Caragiale Farsangja, vagy 
Molière Tartuffe-je. Jelenleg a 
sepsiszentgyörgyi Tamási Áron 
Színház társulati tagja.

A Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház Tompa Miklós Társula-
tának hagyományai közé tarto-
zik, hogy partnerséget vállal pá-
lyakezdő színházi alkotók pro-

jektjének megvalósításában. Az 
előadás a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával valósul meg.

Az április 21-i bemutatóra érvé-
nyesek a Bernády György mecé-
násbérletek. További előadások: 
április 22., vasárnap 20.00 óra és 
április 23., hétfő 17. 00 óra.

Jegyek egységes 10 lejes áron 
kaphatók a Színház Kultúrpa-
lotában működő jegyirodájában 
(keddtől péntekig 12.00–17.30 óra 
között, telefon: 0372-951 251) és 
a Színházban működő jegypénz-
tárban (keddtől péntekig 9.00–
15.00 óra között és előadás előtt 
egy órával, telefon: 0365-806 865) 
és online, a www.biletmaster.ro 
honlapon.

Április 23-án, hétfőn, délután 
6 órai kezdettel Bartis Attila A 
szigeteken című fotókiállítása 
nyílik a Kultúrpalota kiállító-
termében. A kiállítást megnyitja 
Kemény István költő, előad Bog-
dán Zsolt színművész. A tárla-
tot 2018. április 23. és szeptem-
ber 1. között tekinthetik meg az 
érdeklődők.

Bartis Attila eddigi legna-
gyobb, klasszikus méretű fotó-
albuma, A szigeteken idén már-
ciusban a Magvető Kiadó által 
került kiadásra. Az album fény-
képeiből a budapesti Mai Manó 
Házban nyílt kiállítás, melyet a 
Marosvásárhelyen látogatható 
újabb tárlat követ.

A könyvben szereplő fotográ-
fiák 2014 és 2017 között készül-
tek, többnyire Jáván, Yogyakarta 
környékén. Bartis azonban nem 
egy távoli, egzotikus világgal 
akar megismertetni, nem doku-
mentál, „hanem a változó kör-
nyezet adta inspiráció hatására 
olyan felvételeket készít, ame-

lyek tárgyukat tekintve készül-
hettek volna a világ más pontja-
in is. A felvételekkel a valóság-

ról való személyes érzéseit köz-
vetíti” – írja a képekről Petrá-
nyi Zsolt.

A magyar és angol nyelvű al-
bum fényképeihez Katharina 
Narbutovi irodalmár, Petrá-
nyi Zsolt művészettörténész és 
Szűcs Attila képzőművész írt 
értelmező szövegeket.

„E fotográfiák Bartis Attila vi-
lágának csak elenyésző töredé-
ke. És mégis mindaz megtalál-
ható rajtuk, amiből Bartis világa 
épül. Az ösztönösség. A termé-
szetesség és valószerűtlenség. 
Az érzékiség. A személyesség. 
A pontosság. Ezek tökéletes ará-
nya. A kegyetlen művészi erő.

Nincs a képeknek semmi 
festményszerűsége, mégis ott 
érezzük a háttérben Giorgio 
de Chirico és Caspar David 
Friedrich rejtélyességét, melan-
kóliáját. Kőlépcsők, sötét sűrű-
ségek és megrendítő égboltok, 
valószínűtlen terek és fények, 
iszkoló kutyák. Minden képen 
ugyanaz az összetéveszthetet-
len, kísérteties-hidegleléses vi-
láglátás, mint Bartis prózájá-
ban.” (Kemény István)

Soron kívüli bemutató a Tompa Miklós Társulatnál

A lélek meztelen lazasága

A szigeteken – Bartis Attila fotótárlata

Kozma Gábor Viktor szabadúszó színész az új produkcióban

Április 21-én, szom-

baton este 8 órától új 

projekt alkotói mutat-

koznak be a Marosvá-

sárhelyi Nemzeti Szín-

ház Underground ter-

mében, A lélek mezte-

len lazasága című pro-

dukcióval.

FOTÓ: BERECZKY SÁNDOR

Hétfőtől tekinthetik meg a tárlatot az érdeklődők




