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Gazdag évadot kezd, koprodukcióban készülő előadást is tervez a Maros Művészegyüttes

Ausztráliai színtársulat lép fel Erdélyben

Nyáron is igyekeztünk minden 
meghívásnak, felkérésnek 
eleget tenni. Gazdag évadot 

ígér a tásulat – közölte tegnap saj-
tótájékoztatón Barabás Attila Csa-
ba, a Maros Művészegyüttes igaz-
gatója. Mint mondta, szeptember 
27-én tartja a Maros Művészegyüt-
tes az évad első bemutatóját, a Ki-
csi Svejk háborúja című táncszín-
házi produkciót, amelyet Varga Já-
nos koreográfus és Kelemen László 
zeneszerző közreműködésével visz 
színpadra az együttes.

A 2018–19-és évad megkezdé-
se előtt számos fesztiválon, vá-
ros- és falunapon lépett közönség 
elé az együttes, amely az augusz-
tust Széken kezdte, a néptánctábor 
zárórendezvényének volt a meghí-
vottja, ezt követte a szatmárnéme-
ti vendégszereplés, illetve augusz-
tus végén a 6. Vásárhelyi Forga-
tag, ahol fontos szerepet vállaltak a 
programban. Barabás Attila Csaba 
úgy fogalmazott, fontosnak tartják, 
hogy valamennyi meghívásnak ele-
get tegyenek, valamennyi magyar 
rendezvényen fellépjenek, ezért 
ha tehetik, mindenhová elmennek, 
nem hagyják ki a falunapokat, vá-
rosnapokat, fesztiválokat sem. Min-
denhol nagy szeretettel fogadják 
őket, előadásaikat nagy népszerű-
ség kíséri – tette hozzá. A szeptem-

ber 14–15-én Székelyudvarhelyen 
sorra kerülő táncháztalálkozón a 
Szép Palkó című táncszínházi pro-
dukcióval vesz részt a Maros Mű-
vészegyüttes, 16-án pedig a Nagy-
váradi Magyar Napokon a Tegnap a 
Gyimesben jártam előadásával lép 
közönség elé. Évek óta nem hagy-
ják ki a vásárhelyi néptáncosok és 
zenészek a parajdi töltöttkáposzta 
-fesztivált sem, amelyet idén szep-
tember 23–23-án szerveznek meg, 
és ahol most is jelen lesznek.

Ausztráliától Farkaslakáig

A sajtótájékoztatón jelen volt Ko-
vács Lőrinc marosvásárhelyi szár-
mazású, Ausztráliában élő lelki-
pásztor, Magyarország tisztelet-
beli konzulja, aki az óceániai or-
szágban működő amatőr színtár-
sulat Kárpát-medencei előadókör-
útját harangozta be. Mint mond-
ta, tizenöt éve él a távoli földré-
szen, ahol 2007-ben egyházi kö-
rökben szervezett egy színjátszó 
társulatot, amely lehetősége sze-
rint minden évben betanul egy-egy 
könnyű darabot. Az idén Tamási 
Áron Hullámzó vőlegény című da-
rabját mutatták be, és azzal ven-
dégszerepelnek. A turné – amely-
nek az Ausztráliától Farkaslakáig 
nevet adták – a magyarországi 

Bonyhádon kezdődik, azt köve-
tik a délvidéki, felvidéki fellépé-
sek. Erdélybe érkezvén szeptem-
ber 20-án Székelykeresztúron, 
21-én Marosvásárhelyen, 22-én 
Nyárádszeredában lépnek fel, a 
záró előadást pedig szeptember 
23-án Farkaslakán tartják.

Három intézmény közös produkciója

Első és egyedi előadásra készül 
három intézmény Marosvásárhe-

lyen: a Tompa Miklós Társulat, a 
Spectrum Színház és a Maros Mű-
vészegyüttes: Tamási Áron Tün-
döklő Jeromos című darabját viszi 
színre. Török István, a Spectrum 
Színház igazgatója arról beszélt, 
hogy valamennyien nagyon so-
kat várnak ettől a közös kezde-
ményezéstől, amelyet Török Vio-
la rendez, és a tervek szerint de-
cember 6-án mutatják be. A ko-
reográfus Horváth Zsófi, a zene-
szerző Kelemen László. A bemu-

tatót követően decemberben még 
legalább négy előadást szeretné-
nek játszani – mondta Török Ist-
ván, aki a Budapesti Hagyomá-
nyok Háza erdélyi képviselőjeként 
a táncházmozgalom jelentőségé-
ről is beszélt. Elmondta, tavaly a 
mozgalom 40. évfordulóját ünne-
pelték Székelyudvarhelyen, most 
az első táncháznak ülik a 40. év-
fordulóját.

AntAl ErikA

Gazdag évad elé néz a Maros Művészegyüttes, amely-

nek vezetősége az idei terveket ismertette, valamint 

kiértékelte a társulat mozgalmas nyarát. A tájékozta-

tón beharangozták egy ausztráliai amatőr színtársu-

lat Kárpát-medencei, erdélyi előadókörútját is.

Ahol végtelen terek nyílnak – Csehov-bemutatóval indítja az évadot a gyergyói Figura
Évadkezdő produkcióként Csehov 
Három nővér című klasszikusát mu-
tatja be a gyergyószentmiklósi Figu-
ra Stúdió Színház ma este 7 órától 

Albu István rendezésében A bemu-
tatót követően az előadás szeptem-
ber 8-án, szombat este 7 órától is lát-
ható lesz. „Az érzés, hogy hagyja el 

környezetét, szinte mindenkiben ott 
él, néha előtör. Ilyenkor késztetést 
érez az ember, hogy változtasson, 
találja meg a helyét máshol. Képe-

sek vagyunk a környezetünket okol-
ni, a befolyásoló tényezőket tenni fe-
lelőssé a helyzetünkért, és nem né-
zünk magunkba. Keressük a külső 
megoldást, és a drasztikusabb vál-
toztatást választjuk, akár azt, hogy 
hagyjuk el a várost. A Három nővér-
ben engem pont a szakítás gondola-
ta foglalkoztat” – fejtette ki Albu Ist-
ván rendező. Anton Pavlovics Cse-
hov művei kortalanok, olyan titko-
kat mesélnek a lélekről, melyek 
örök érvényű kérdéseket vetnek 
fel, és örökös kihívást jelentenek 
rendezőnek, színésznek és nézők-
nek egyaránt. Mert mindannyian 
ugyanarra vágyunk: a boldogságra. 
Banális és mégis megfejthetetlen a 
kérdés, hogy mit jelent boldognak 
lenni. Hogyan találhatjuk meg ezt 
az érzést? Mit kell tennünk azért, 
hogy ne múljon el? Mennyi vágy, bá-
torság, akarat, kitartás és tudatos-
ság szükséges? Irina, Olga és Mása 
nővérek, fivérükkel, Andrejjel lát-
szólag békésen élnek a csendes vi-
déki környezetben, amelyben szin-
te látni, ahogy a tea gőzölgése is le-
lassul. Másként telik itt az idő, mint 
Moszkvában – ahova mind vissza-
vágynak. Ahogy múlnak a lelas-
sult percek, végtelen terek nyílnak 
a nagy álmok, tervek, önmegvaló-
sítás, karrier és a lehetséges vagy 
a lehetetlen szerelmek számára. 
Majd hirtelen valami megfoghatat-
lan akadályba ütközik minden, pe-
dig a csomagok útra készen, akár a 
három nővér is. Hogyan és meddig 
lehet létezni ott, ahol minden apró 

történést beleng az apa és egy olyan 
moszkvai gyerekkor emléke, ami az 
évek teltével már-már halványod-
ni kezdett? A boldogság lehetősé-
gei kifakulni látszanak, vastag por-
ként telepszenek rá minden Moszk-
vába előkészített csomagra, álomra. 
Szinte észrevétlenül válik minden 
tragikussá, ami azelőtt csak szomo-
rú vagy nyomasztó volt. Pedig ez egy 
békés, csendes, vidéki környezet. 
Ahol akár boldogság is foganhatna 
– olvasható a Figura Stúdió színház 
ajánlójában. 

A négy helyszínen játszódó stú-
dió-előadást 12 éven felülieknek 
ajánlják. Felhívják a nézők figyel-
mét arra is, hogy az előadásban 
élő állatok, ló és galamb is szere-
pel. A produkció díszletét és jelme-
zeit Márton Erika tervezte, az elő-
adás zeneszerzője Bocsárdi Magor, 
képzőművészként közreműködik 
Ferenczi Zoltán.

A Három nővér szereposztása: 
Prozorov, Andrej Szergejevics – 
Bocsárdi Magor; Natalja Ivanovna 
– Boros Mária / Szilágyi Míra; Ol-
ga – Bartha Boróka; Mása – Vaj-
da Gyöngyvér; Irina – Máthé An-
namária; Fjodor I ljics Kuligin 
– Moșu Norbert László; Alekszandr 
Ignatyjevics Versinyin – Faragó Zé-
nó; Nyikolaj Lvovics Tuzenbach 
– Fodor Alain Leonard; Vaszilij 
Vaszilijevics Szoljonij – Kolozsi Bor-
sos Gábor; Csebutikin – Nagy Cson-
gor Zsolt; Anfisza – Tamás Boglár.

BAricz-tAmás imolA

A színpadon tartott sajtótájékoztatón Kovács Lőrinc, Barabás Attila Csaba és Török István beszélt az évadról

A Három nővér című, Albu István által rendezett előadás bemutatójával kezdődik a gyergyószentmiklósi Figura évada
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