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Egy előadás azoknak, akik 
szeretik a fekete humort és a 
sok művért – ajánlja a gyer-
gyói Figura Stúdió Színház év 
végi produkcióját Albu István 
színházigazgató, az előadás 
rendezője. Martin McDonagh 
Londonban élő, ír származá-
sú drámaíró Macskabaj című 
abszurd vígjátékát december 
30-án, este 7 órától mutatja be a 
társulat, a produkcióban élőben 
muzsikál a No Sugar zenekar.

 » GERGELY IMRE

A 
fekete macskát nemcsak a ba-
bonások hiszik vészjóslónak, 
a terroristák sem nyugodtak, 

főleg, ha a hírhedt szakadárvezér 
kedvence a fekete kandúr, amelynek 
tetemére rátaláltak. A döglött állat 
miatt kezdődik a bonyodalom, és 
emiatt fonódnak a sok fekete humor-
ral átszőtt véres történet szálai Martin 
McDonagh Macskabaj című drámájá-
ban – mondta el a gyergyószentmik-
lósi Figura Stúdió Színház legújabb 
bemutatóját ismertetve Albu István 
színházigazgató, az előadás rendező-
je. A produkciót december 30-án este 
7 órától mutatja be a társulat. A szer-
zőről Albu megemlítette, McDonagh 
tanítómesterként tekint mások mel-
lett Quentin Tarantino fi lmrende-
zőre, drámáin és fi lmjein is nagyon 

érződik egyfajta Tarantino-lenyomat. 
A Macskabaj sem kivétel ez alól – ke-
gyetlenség, humor és a könnyedség 
egyvelege. „Abszurdba hajló vígjáték 
az értelmetlen és fölösleges erőszak 
megmutatásával” – fogalmazott 
Albu az északír terrortörténeten ala-
puló darabról. Mint rámutatott, a ter-
rorizmus napjainkban igencsak ér-

vényes, nem is olyan messze tőlünk 
értelmetlenül történnek brutális ke-
gyetlenségek, és sajnos tetten érhető 
a mi világunkban is, még ha saját 
blődségében is létezik. „Példa erre a 
»székely terroristák« esete. Az észa-
kír sors talán hajaz egy kicsit az er-
délyi magyar létezésre. Nagyon sok 
a közös probléma, a mentalitásbeli 

KÖZÖS PRODUKCIÓRA KÉSZÜL A GYERGYÓSZENTMIKLÓSI FIGURA STÚDIÓ SZÍNHÁZ ÉS A NO SUGAR ZENEKAR

Macskabaj: több mint könnyed vígjáték

Valami készül. Bereczky Botond, a No Sugar frontembere és Albu István rendező, a Figura igazgatója

hasonlóság és ez nem mindig csak 
a jó értelemben. Az emberi butaság 
is eléggé hangsúlyozott ebben az 
előadásban, és hát be kell látnunk, 
hogy van még hová művelődnünk” 
– fejtette ki a rendező. Mint mond-
ja, az előadás sok fekete humorral 
mutatja be a túlzott erőszakot, a 
„kétoldalú történethez” pedig saját 
„fűszert” adagol a Figura: a zenei 
részeket a No Sugar zenekar fogja 
előadni a darabban: az együttes 
terrorizmus- és háborúellenes szá-
mokkal és feldolgozásokkal járul 
hozzá a történethez. „Semmikép-
pen nem megszokott vígjátékot 
mutatunk be. A nevetés ugyan ga-
rantált, de ne pusztán könnyed, 
önfeledt szilveszteri műsorra szá-
mítsanak a nézők. Fel kell készülni 
a fekete humorra” – mondja Albu 
István. A december 30-ai előadás-
ra ingyenes a belépés, de a helyek 
korlátozott száma miatt jelezni kell 
a részvételi szándékot, és ki kell 
váltani az ingyenes belépőket. A 
bemutatót követően legközelebb 
2019. január 5-én lesz megtekint-
hető az előadás a Figuránál, a pro-
dukció 14 éven felülieknek ajánlott. 
A Macskabaj című produkcióban 
Szakács László, Fodor Alain Leo-
nard, Faragó Zénó, Vajda Gyöngy-
vér, Moșu Norbert László, Ko-
lozsi-Borsos Gábor, Tamás Boglár, 
Boros Mária, valamint Samu cica 
lép színpadra, a jelmezterv Márton 
Erika munkája, a kellékeket, illetve 
a videómunkát Ferenczi Zoltán kép-
zőművész készítette.

 » „Abszurdba 
hajló vígjáték 
az értelmetlen 
és fölösleges 
erőszak megmu-
tatásával.”

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Demeter Szilárd írót bízta meg a Pe-
tőfi  Irodalmi Múzeum ideiglenes 

főigazgatói tisztségének ellátásával 
Kásler Miklós, az emberi erőforrások 
minisztere – közölte a minisztérium 

tegnap az MTI-vel. A Petőfi  Irodalmi 
Múzeum végleges főigazgatói pá-
lyázata nyilvános, annak elbírálása 
után kerül sor a vezetői tisztség be-
töltésére – áll az emberi erőforrások 
minisztériuma (Emmi) közleményé-
ben. Demeter Szilárd író, szerkesztő 

1976-ban született Székelyudvarhe-
lyen. 1995-ben végzett a Benedek 
Elek Tanítóképzőben, 1999-ben 
Kolozsváron a Babeș–Bolyai Tudo-
mányegyetemen fi lozófusi diplomát 
szerzett. Ezt követően három évig a 
Korunk kulturális folyóirat fi lozófi ai 
szerkesztője volt, emellett a Partiumi 
Keresztény Egyetem oktatójaként lét-
rehozta és sok évig vezette az egyete-
mi kiadót, valamint felelő szerkesz-
tője volt az egyetemi tudományos 
folyóiratnak. Több mint tíz évig a 
Kellék szakfi lozófi ai folyóirat szer-
kesztőjeként is tevékenykedett (jelen-
leg szerkesztőbizottsági tagja). 2008–
2014 között Tőkés László püspök, 
európai parlamenti képviselő mellett 
dolgozott előbb mint sajtófőnök, ké-
sőbb irodavezető. 2014-től a Század-
vég Alapítvány kutató-elemzője. 2017 
novemberétől 2018 júliusáig alapító 
főszerkesztője a magyarországi re-
gionális napilapok mellékleteként 
megjelenő Előretolt Helyőrség irodal-
mi-kulturális mellékletnek, júliustól 
lapigazgatóként azon dolgozik, hogy 
a mellékletet Kárpát-medencei legfe-
dettségűvé szervezze. Prózaíróként 
az ezredfordulón debütált, a legelső 
írásával megnyerte a Tiszatáj novel-
lapályázatát. Hat kötete jelent meg, 
legújabb regénye a Kéket kékért című 
(2017), amelynek 2018-ban megjelent 
a román nyelvű kiadása is – olvasha-
tó a közleményben.

Demeter Szilárd író a PIM ideiglenes főigazgatója

 » A Petőfi  
Irodalmi Múzeum 
végleges főigaz-
gatói pályáza-
ta nyilvános, 
annak elbírálása 
után kerül sor a 
vezetői tisztség 
betöltésére – áll 
az emberi erő-
források minisz-
tériuma (Emmi) 
közleményében. 

Az udvarhelyi születésű író vezeti ideiglenesen a budapesti intézményt 

Bejelentette az első 
fi lmeket a TIFF

Jövőre eléri a „nagykorúságot” a 
Transilvania Nemzetközi Film-

fesztivál: 2019. május 31. és június 9. 
között 18. alkalommal szervezik meg 
a szemlét Kolozsváron. Sok tiff es „tör-
zsvendég” visszatér, jönnek A mások 
élete (Das Leben der Anderen), 
valamint a Varga Katalin balladája 
rendezőinek új alkotásai is – közölték 
a szervezők. Visszatér két korábban 
díjazott rendező: a spanyol Rodri-
go Sorogoyen, aki 2014-ben nyert 
Transilvania-trófeát a Stockholmmal, 
most a San Sebastianban és Toron-
tóban bemutatott, 13 Goya-díjra 
jelölt, korrupcióról szóló politikai 
thrillerével, az El Reinóval jön 
Kolozsvárra – olvashatóü a Filmtett.
ro-n. Az uruguayi Federico Veiroj, aki 
La vida util című alkotásával a zsűri 
különdíját nyerte el a 2011-es TIFF-
en, most a Belmontéval jön, a fi lm 
egy frissen elvált, szakmai sikere és 
magánéleti válsága között egyensú-
lyozó festőművész megható portréja. 
Vetítik az Oscar-díjas A mások élete 
(Das Leben der Anderen) című fi lm 
rendezője, Florian Henckel von 
Donnersmarck új alkotását, a frissen 
Golden Globe-ra jelölt, Gerhard 
Richter vizuális művész nácizmustól 
kommunizmusig tartó életéről szóló 
Werk ohne Autort is. A Varga Katalin 
balladája rendezője, Peter Strickland 
stilizált horrorfi lmmel tért vissza a 
fesztiválkörforgásba.
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