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Találkozó és nem fesztivál – 
jelentette ki Nagy Pál, a szé-
kelyudvarhelyi Tomcsa Sándor 

Színház igazgatója a jövő heti DráMA 
kortárs színházi rendezvényről, 
amelyet immár tizedszer tartanak 
a székelyföldi városban. „A program 
ezúttal is szubjektív válogatás román 
és romániai magyar kortárs dráma-
írók szövegei alapján lehetőleg bel-
földön színpadra vitt produkciókból. 
Gondolkodtunk azon, hogy fesztivál-
lá alakítsuk át zsűrivel és díjazással, 
a tizedik kiadás azonban még talál-
kozó marad, és majd az eseményen 
szakmai körökben beszéljük meg a 
fesztivállá alakulás lehetőségét” – 
fejtette ki az intézményvezető. Azt is 
elmondta, az elmúlt évek során sok-
szor volt veszélyben a DráMA a pénz-
hiány miatt, és ez idén sem alakult 
másképp. A Tomcsa Sándor Színház 
ezúttal is a Román Kulturális Alap-
hoz nyújtott be pályázatot, azonban 
„elsőként a vonal alá kerültek”. „A ro-
mán kulturális minisztérium segít-
ségével – amely idén megduplázta a 
nekünk szánt támogatás értékét –, 
valamint magyarországi és belföldi 
pályázatok révén sikerült megren-
dezni a DráMÁt. Olyan programot 
hoztunk össze ezúttal is, amely meg-
állja a helyét” – summázott az intéz-
ményvezető.

Matei Vișniec, az udvarhelyi 
színház barátja

Az idei DráMA számtalan csemegé-
vel kecsegtet – fogalmazott Zakariás 
Zalán, az intézmény művészeti veze-
tője. A program ezúttal filmklubbal 
bővül: szeptember 18. és 21. között 
délutánonként Matei Vișniec rende-
ző-drámaíró munkásságát és szemé-
lyiségét bemutató filmeket vetítenek 
majd a művelődési ház előtéri, kis 
kiállítótermében, szeptember 20-án 
pedig a Parisul lui Matei (Matei Pári-

zsa) című, szintén a neves román ren-
dező életéhez fűződő fotókiállítást 
nyitják meg. „Matei Vișniec a tava-
lyi DráMA díszvendége volt, viszont 
a korábbi találkozók programjában is 
mindig szerepelt valamilyen formá-
ban. A filmklub és a kiállítás anya-
gát a rendező-drámaíró nevét viselő 
suceavai színház jóvoltából mutat-
hatjuk be” – sorolta Zakariás. Hozzá-
tette, hogy a suceavai Matei Vișniec 
Városi Színház az Anca Bradu ren-
dezte Proștii sub clar de lună című 
előadással vesz részt az udvarhelyi 
rendezvényen. Anca Braduval egyéb-
ként az egyik TEA (Találkozz egy 
alkotóval) elnevezésű eseményen ta-
lálkozhat a közönség szeptember 
20-án. TEA még lesz a rendezvény 
nyitónapján, ekkor Vladimir Anton 
rendezővel, valamint szeptember 
21-én, amikor Oláh-Horváth Sári, az 
idei drámaíró pályázat debütdíjasa 
a meghívott.

Ráczkevei Anna is szerepel Udvarhelyen

A tizedik DráMA alkalmával bemu-
tatják a dráMázat IV. című kötetet is: 
a Tomcsa Sándor Színház és a nagy-
váradi Szigligeti Színház drámaíró 
pályázatának immár negyedik kiad-
ványa ékes bizonyítéka annak, hogy 
az udvarhelyi színházi találkozó 
szakmai műhely jellegét is betöltötte. 
„A kötet meglepetésszerzője Hatházi 
András kolozsvári színművész, aki 
egy monodrámával lép fel Udvarhe-
lyen pénteken, szeptember 21-én” 
– tette hozzá Nagy Pál. A találkozó 
közönsége a Visky András által írt és 
Szabó K. István által rendezett Júlia 
– Párbeszéd a szerelemről című stú-
dió-előadást is láthatja Ráczkevei An-
na Jászai Mari-díjas színművésznő 
előadásában szerdán késő délután. 
Érdekesnek ígérkezik ugyanakkor 
másnap az Andrea Gavriliu által írt 
és rendezett OST (Organic Sound 

Twist) című mozgásszínházi pro-
dukció. A Kolozsvári Nemzeti Szín-
háznál dolgozó, sepsiszentgyörgyi 
születésű Gavriliu workshopot is 
tart az udvarhelyi társulattal, hi-
szen még az idei évadban visszatér 
Székelyudvarhelyre rendezői minő-
ségben. Egyedi színfoltja a program-
nak a bukaresti Godot Café – Teatru 
Carpathian Garden című kétszerep-
lős stúdióelőadása is.

Bővülő társulat és bemutató

A házigazdák idén két darab-
bal egészítik ki a találkozó prog-
ramját. Szeptember 18-án Pásztor 
Márk Frontátvonulás című Cseh Ta-
más-estjét mutatja be. A produkciót 
idén a költészet napján már láthat-
ta az udvarhelyi közönség, az elő-
adás azért válik a társulat sajátjává, 
mert Pásztor Márk az új évadtól a 
Tomcsa Sándor Színházhoz szerző-
dött. A 2018–2019-es évad első bemu-
tatója is a DráMA égisze alatt lesz: 
a zárónapon, szeptember 22-én mu-
tatják be a Garaczi László írta és 
Tóth Árpád rendezte Magyar Mát-
rix című kocsmaszínházi előadást. A 
bemutatót ezúttal a művelődési ház-
ban, a találkozóra kialakított DráMA-
kocsmában tartják, a jövőben pedig 
több székelyudvarhelyi lokálba is be-
költöztetnék. A programban egy gye-
rekelőadás is szerepel, a legkisebbek 
szombaton délelőtt követhetik Ren-
geteg Ábel és Kürtős Kata kalandjait 
az Aracs Eszter rendezte vásári báb-
játékban. A jegyárusítás már hétfőn 
elkezdődött, és érdemes időben fog-
lalni, hiszen az előadások zöme stú-
diótérben zajlik, így a helyek száma 
korlátozott. A tizedik DráMa rész-
teles programja a Tomcsa Sándor 
Színház honlapján (szinhaz.ro) bön-
gészhető.

KOVÁCS ESZTER

Tizedszer szervezik meg az udvarhelyi kortárs színházi találkozót

Jövő héten jön a DráMA
Romániai magyar és román kortárs alkotók találkozója, színvonalas színházi 

kavalkád, immár a tizedik: ezúttal szeptember 17. és 22. között rendezi meg a 

Tomcsa Sándor Színház a DráMA találkozó Székelyudvarhelyen.
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Alapképzések
Tandíj-
mentes 
helyek

Tandíjas 
helyek

Helyek 
összesen

Szociális munka 91827
Szociológia 122032
Menedzsment 34548
Kereskedelmi, turisztikai és 
szolgáltatási egységek gazdaságtana 163046

Bank és pénzügyek 112334
Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája 61218
Német nyelv és irodalom 62127
Angol nyelv és irodalom
Angol nyelv és irodalom – Német nyelv 
és irodalom

152439

Magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelv és irodalom – Angol nyelv 
és irodalom

102434

Képzőművészet – 7 7
Zene 71017
Agrármérnök* 19-19

Mesteri képzések
Tandíj-
mentes 
helyek

Tandíjas 
helyek

Helyek 
összesen

Többnyelvűség és multikulturalitás – 8 8
Zeneművészet az 
audiovizuális kultúrában

21315

Vizuális kommunikáció –1818
Európai szociálpolitikák 12021
Vállalkozások fejlesztésének 
menedzsmentje –1515

Idegenforgalmi gazdálkodás –1919
*A Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának kihelyezett tagozata
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Nemes Jeles új filmjét nevezi 
Magyarország Oscar-díjra
A Napszálltát, Nemes Jeles Lász-
ló filmjét nevezi Magyarország a 
legjobb idegen nyelvű Oscar-díjért 
– tájékoztatta a Magyar Nemze-
ti Filmalap az MTI-t. Az Ameri-
kai Filmakadémia szabályzata 
szerint a jövő évi, 91. Oscar-dí-
jakra az idegen nyelvű film kate-
góriában minden ország nevezhet 
egy filmet azok közül, amelyeket 
2017. október 1. és 2018. szeptem-
ber 30. között mutatnak be hazai 
moziforgalmazásban. 

Az Oscar-díjra nevezett alkotá-
sok közül az Amerikai Filmaka-
démia képviselői választják ki 
január elején az öt jelölt játékfil-
met. A jelöltek listáját 2019. janu-
ár 22-én hozzák nyilvánosságra, 
az Oscar-díjak ünnepélyes átadá-
sára február 24-én kerül majd sor 
Los Angelesben. 

A filmalap közleményében em-
lékeztet arra, hogy a Napszáll-
ta világpremierje nagy siker volt 
a velencei filmfesztivál verseny-
programjában, ahol elnyerte a 

FIPRESCI, a nemzetközi filmkri-
tikusok szövetsége zsűrijének dí-
ját. Az észak-amerikai premier a 
torontói filmfesztiválon volt a hét-
végén, amelyet további vetítések 
követnek. 

Nemes Jeles László új filmjét 
már a világpremier előtt csak-
nem 70 ország filmforgalmazója 
vásárolta meg. Nemes Jeles Lász-
ló új filmjében nagyrészt azokkal 
az alkotókkal és szakemberek-
kel dolgozott, akikkel a Saul fiát 
is készítette. A Napszállta opera-
tőre Erdély Mátyás, zeneszerzője 
– az azóta elhunyt – Melis Lász-
ló, díszlettervezője Rajk László, 
jelmeztervezője Szakács Györgyi. 
A Napszállta főszereplője Jakab 
Juli (Leiter Írisz) és a román Vlad 
Ivanov (Brill Oszkár). A csaknem 
százfős szereplőgárda nemzetkö-
zi összetételű, a magyarok mellett 
román, lengyel és német színé-
szek is játszanak a filmben.
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Nagy Pál, az udvarhelyi Tomcsa Sándor Színház igazgatója és Zakariás Zalán művészeti vezető 
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