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A nagyváradi társulat Csehov- és Shakespeare-darabokkal is készül a 2018/2019-es évadra

Klasszikusok és saját musical a Szigligetiben

A nagyváradi Szigligeti Színház 
munkatársai tizennyolc bemu-
tatóval, köztük két ősbemuta-

tóval, három fesztivállal és számos 
rendhagyó eseménnyel várják a kö-
zönséget a 2018/2019-es évadban. Az 
évad az első nagyváradi magyar hi-
vatásos színielőadás 220. évforduló-
jának jegyében telik majd. 

A jubileumi színházi évadot meg-
nyitó sajtótájékoztatón, csütörtökön 
Czvikker Katalin, a színház főigaz-
gatója elmondta, a színház szak-
mai fejlődését mutatja, hogy az in-
tézmény mindhárom társulata ran-
gos eseményeken, fesztiválokon vett 
részt a múlt évad során. A színház 
látogatottsága a korábbi évadhoz ké-
pest tizenegy százalékkal növeke-
dett: míg korábban több mint 54 ez-
ren váltottak jegyet a darabokra, ad-
dig a 2017/2018-as évad során már 
több mint hatvanezren. A bérlete-
sek száma is gyarapodott: több mint 
ötezren vásároltak. Emellett új tagok-
kal is bővült az intézmény: Joó Rená-
ta táncos a Nagyvárad Táncegyüttes-
hez érkezett, a Szigligeti Társulat pe-
dig három, frissen végzett kolozsvári, 
fiatal színművésszel – Kiss Tamás-
sal, Román Eszterrel és Tőtős Ádám-
mal – egészült ki.

Jubileumi különlegességekkel 
készülnek

Az új évadot a nagyváradi hivatásos 
színjátszás évfordulós ünnepsége in-
dítja. Ennek keretében az első pre-
mier augusztus 21-én 20 órától lesz: 
a nagyváradi vár Nyári Színházában 
megszervezett fesztiválon első alka-
lommal vesz részt a Szigligeti Szín-
ház, a Nagyváradi Magyar Diákszö-
vetséggel közösen színre vitt Utca-
kölykök című zenés-improvizációs 
játék bemutatójával. A Tóth Tünde 
által rendezett előadást a Szigligeti 
Társulat művészei csaknem negyven 
gyermekszereplő közreműködésével 
varázsolják a színpadra.

Az évfordulós ünnepségek a szín-
ház páholyelőcsarnokában folyta-
tódnak augusztus 25-én Nagy Béla 
16 órától kezdődő könyvbemutatójá-
val, amelyet Ács Tibor síremlékének 
felavatása követ a Rulikowksi sír-
kertben. A 220. jubileum záróesemé-
nyét augusztus 26-án rendezik meg: 
16.30-tól a színház páholyelőcsarno-
kában díszünnepség keretében adják 

át a Szigligeti Társulat Örökös tagja 
címet, 18.30-tól pedig koszorúzásra 
várják az érdeklődőket a Fekete Sas 
Palota Kossuth/Independenței utcai 
épületszárnyához. Még aznap 20 órá-
tól a nagyváradi vár Nyári Színházá-
ban mutatják be Székely Csaba Bá-
nyavidék-trilógiájának második ré-
szét, a Bányavakságot: a képzeletbe-
li székely kisfalu tragédiáját humoro-
san elbeszélő drámasorozat új része 
a korrupció, illetve a román–magyar 
együttélés égető kérdéseit tárja a kö-
zönség elé. Az előadás stúdiótermi 
bemutatóját szeptember 21-én, a ma-
gyar dráma napján tartja a társulat.

Shakespeare-től a saját musicalig

A nagyváradi színházkedvelőknek 
idén is lesz miből csemegézniük: 
öt nagyszínpadi és négy stúdióter-
mi előadás várja őket az új évadban. 
A nagytermi előadások sorát William 
Shakespeare Szentivánéji álom című 
vígjátéka nyitja, a budapesti Színház- 
és Filmművészeti Egyetem végzős 
hallgatója, Tarnóczi Jakab rendezé-
sében. Fiatal kora ellenére a rendező 
már a Magyar Állami Operaházban 
is dolgozott, ebben az évadban pedig 
meghívást kapott a budapesti Kato-
na József Színházba. Októberben be-
mutatják Charles Dickens Twist Oli-
vér című világhírű regényének zenés 
színpadi feldolgozását, az Olivér!-t. 
Az élő zenével előadott musicalt Tóth 
Tünde rendezi, aki a szeretetre méltó 
utcakölyök történetét a Szigligeti mű-
vészei mellett számos gyerekszerep-
lővel viszi színre.

Az újévet Heltai Jenő Naftalin című 
klasszikus vígjátékával köszöntheti 
majd a publikum szilveszter estéjén, 
amelyet a Jászai Mari-díjas Novák 
Eszter, a társulat művészeti vezető-
je rendez. Matei Vișniec világhírű ro-
mán drámaíró Nyugati Expressz cí-
mű előadását 2019 márciusában mu-
tatják be. Ez lesz az előadás magyar 
nyelvű ősbemutatója Zakariás Zalán 
rendezésében, aki a korábbi években 
olyan produkciókban dolgozott már 
együtt a társulattal, mint a Sevillai 
borbély, illetve a Hat szereplő szer-
zőt keres. Közben az Y munka című 
zenés ősbemutató előkészületei már 
zajlanak: Balogh Attila és fiatal alko-
tótársai ezúttal a virtualitás és a va-
lóság kérdését feszegetik a rájuk jel-
lemző dinamikus, kísérletező hang-

vételben. Az előadás a színház egyik 
legnagyobb vállalkozása az idén, hi-
szen ritka alkalom, hogy egy kőszín-
ház eredeti, magyar musical megírá-
sára és bemutatására vállalkozzék. 

A Fölszállott a páva előadói Váradon

A stúdiótermi előadásokat nyitó Bá-
nyavakság után az ősz folyamán Cse-
hov Apátlanul című darabját is bemu-
tatják Botos Bálint rendezésében, il-
letve a páratlan örömjátékra lehe-
tőséget adó kétszereplős Marie Jo-
nes-előadás, a Kövekkel a zsebében 
premierjére is idén számíthatnak az 
érdeklődők. A Jones-darabban a tár-
sulat két rangos színésze, ifj. Kovács 
Levente és Kardos M. Róbert Jászai 
Mari-díjas színművész alakít. Har-
gitai Iván, a székesfehérvári Vörös-
marty Színház vezető rendezője Füst 
Milán világhírű regényének színpadi 
adaptációjával, a Feleségem történe-
te című előadással érkezik Nagyvá-
radra, Harsányi-Sulyom László pedig 
Ady Endre halálának 100. évforduló-
ja alkalmából rendez Ady-emlékelő-
adást, Ady 100 címmel.

A Nagyvárad Táncegyüttes négy 
bemutatóval készül ebben az évad-
ban: szeptemberben bemutatják 
Szerefi Ilona énekes-szólista egyé-
ni estjét, az Aranyos szegeletet nép-
dalokkal, rigmusokkal, mesékkel. 

Népek tengere címmel nagysza-
bású folklórműsort rendez a Föl-
szállott a páva sztárja, a Magyar 
Nemzeti Táncegyüttes táncos-szó-
listája, Sántha Gergő. A különbö-
ző együtt élő népcsoportok nép-
dal- és néptánckincséből összeállí-
tott produkció színrevitelében a ma-
gyar folklór olyan jelentős személyi-
ségei működnek közre, mint Áren-
dás Péter népzenész, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem adjunktusa, 
Appelshoffer János Harangozó Gyu-
la-díjas táncművész, Rémi Tünde 
Harangozó Gyula-díjas szólótáncos, 
Sánta-Biró Anna, a Magyar Nemze-
ti Táncegyüttes tagja, illetve Fundák 
Kristóf és Fundák-Kaszai Lili kore-
ográfusok, a Fölszállott a páva tehet-
ségkutató nyertes előadói. Jorge Luis 
Borges Márk evangéliumának tánc-
színházi átiratát Györfi Csaba ren-
dező-koreográfus viszi színre Idegen 
címmel: az előadás a mester-tanít-
vány viszonyt dolgozza fel. 2019 tava-
szán Bardo címmel Fodor Zoltán ren-
dez stúdiótermi táncelőadást, amely-
nek homlokterébe egy váróterem 
sorsközösségét foglalkoztató létkér-
dések kerülnek.

Mátyás királlyal várják a kicsiket

A kicsik már szeptember 8-án beül-
hetnek a Lilliput Társulat által élet-

re keltett, Varró Dániel és Presser 
Gábor darabjára, a Túl a Maszat-he-
gyen című produkcióra, amelyben 
tucatnyi gyermekszereplő is részt 
vesz. Utána Szekernyés László Trón 
alatt a király című, a barátság és az 
önzetlen szeretet erejéről szóló elő-
adásra válthatnak jegyet a gyerekek: 
a produkció alkotói stábjában és a 
színpadon is különböző generációk 
találkoznak majd. Az évad hátralevő 
részében Mátyás király egy képze-
letbeli gyermekkori történetével is-
merkedhetnek meg a legkisebbek a 
Dió Zoltán által írt és rendezett Hol-
lós Mátyásban, az utolsó bemutató 
során pedig Frank L. Baum klasszi-
kusát, az Óz, a nagy varázslót viszi 
színre Lélek Sándor Tibor.

A Szigligeti Színház folytatja a 
Hubay Miklós drámaíró születé-
sének századik évfordulója alkal-
mából szervezett eseményeket: 
szeptemberben emléktáblát avat-
nak. Október 22–28. között har-
madik alkalommal szervezik meg 
az Infinite Dance Festival tánc- 
és összművészeti eseménysoroza-
tot, májusban pedig megrendezik a 
HolnapUtán fesztivál hetedik kiadá-
sát. A Magyar Színházi Szövetség 
(MASZÍN) fesztiváljának is Nagyvá-
rad ad otthont 2019 tavaszán.
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Tizennyolc bemutatóval, köztük két ősbemutatóval, 

három fesztivállal és számos rendhagyó eseménnyel 

várja a közönséget a nagyváradi Szigligeti Színház a 

2018/2019-es évadban. 

Kerek évfordulós évadot zárt a Bánsági Vándorszínház
A Bánsági Vándorszínház az ara-
di Jelen Házban zárta a héten ötödik 
évadát, amelynek során Molnár Fe-
renc Az ibolya című egyfelvonásos 
vígjátékát mutatta be 11 Temes és 
Arad megyei településen.

A 2014 óta működő, pályázati for-
rásokból megvalósuló színházi pro-
jekt minden nyáron bejárja a Bánsá-
got, hogy ingyenesen megtekinthe-
tő, szabadtéri előadásukkal örven-
deztessék meg a szórványvidék tele-
püléseinek magyar anyanyelvű lakó-
it. Az idei előadás a magyar dráma-
irodalom egyik legnagyobb klasszi-
kusának, Molnár Ferencnek egyfel-

vonásos vígjátéka Az ibolya nyomán 
született, Aszalos Géza rendező, Or-
bán Enikő dramaturg és Albert Alpár 
díszlettervező irányításával.

Az évről évre változó, de állandó 
tagokkal is rendelkező vándortársu-
lat tagjai idén: Mihály Csongor, Lu-
kács Szilárd (mindketten a temesvá-
ri Csiky Gergely Állami Magyar Szín-
ház alkalmazottai), Sosovicza Anna 
(marosvásárhelyi főiskolai hallgató) 
és Pignitzky Gellért (szeptembertől 
a temesvári magyar társulat legfris-
sebb tagja) voltak. Technikai mun-
katársként Mihály Péter és Dácz Il-
ma Enikő marosvásárhelyi főisko-

lások erősítették a csapatot. A társu-
lathoz már a végvári felkészülési fo-
lyamat idején három film és média 
szakos főiskolás is csatlakozott Sós 
Timothy, Medve Ferenc és Nagy Már-
ton személyében, akik végigkísérték 
a Bánsági Vándorszínház idei évadát. 
Az általuk készített felvételek és in-
terjúk dokumentumfilm formájában 
kerülnek bemutatásra a jövő évben.

Bár a szervező Tarisznyás Egye-
sület eredeti elképzelései a jubileu-
mi turnétervet illetőleg menet köz-
ben némiképp módosultak, így is si-
került a végvári háromhetes próba-
folyamatot és remek hangulatú be-

mutatót követően 10 településre el-
látogatnia a Vándorszínház csapatá-
nak. Nézőszám és érdeklődés tekin-
tetében az esemény népszerűsége to-
vábbra is növekvő tendenciát mutat, 
az idén átlagosan 80-100 fő látogat-
ta az előadásokat az egyes települé-
seken, bár több helyen is az eredeti-
leg meghirdetett szabadtéri helyszín 
helyett, az időjárási körülmények mi-
att végül bent, általában a helyi kultú-
rotthonban mutatták be az előadást.

A Bánsági Vándorszínház alapítói 
és szervezői, levonva az idei évad kö-
vetkeztetéseit, mérlegelve az elmúlt 
másfél hónap eseményeit és nehéz-

ségeit, arra az elhatározásra jutottak, 
hogy amennyiben folytatni kívánják 
az ötödik évfordulóját megért szín-
házi projektet, kénytelenek lesznek 
gyökeresen megváltoztatni a Vándor-
színház turnéprogramjának össze-
állítási feltételeit. Ennek értelmében, 
amennyiben sikerül pályázati elszá-
molások szempontjából is lezárni az 
idei évadot, jövőre nyílt felhívást in-
téznek a szórványvidék települése-
ihez, és az így beérkező jelentkezé-
sek alapján kerülnek kiválasztásra a 
turné állomásai.

 
hírösszefoglaló

A nagyváradi Szigligeti Színház munkatársai kiértékelték az elmúlt évadot, valamint ismertették a soron következőt




