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Ezúttal nem egy előre megírt 
darabot kell előadniuk, nem 
meghatározott szerepet kell 
alakítaniuk szigorú rendezői 
utasításokat követve a gyer-
gyószentmiklósi Figura Stúdió 
Színház színészeinek. Olyan 
előadás készül, ahol helyben 
alakul ki a produkció, és a 
nézők is fontos részei lesznek 
az alkotásnak, a premiert 
szombaton tartják.

 » GERGELY IMRE

A Füst, avagy a színház el-
foglalása a címe a gyergyó-
szentmiklósi Figura Stúdió 

Színház új produkciójának, ame-
lyet január 16-án, szombaton te-
kinthet meg a nagyérdemű. Nem 
szokványos előadásról van szó, 
hiszen összemosódik a színpad és 
a nézőtér, akárcsak a színészi és 
nézői „szerepek”. Nem egy irodal-
mi mű az alapja az előadásnak, ha-
nem saját magunk – hangzott el a 
bemutatót beharangozó beszélge-
tésen. A produkció, amelyet Hudi 
László rendez, a budapesti Artus 
Kortárs Művészeti Stúdióval kö-
zösen valósul meg, és a színészek 

ÖSSZEMOSÓDNAK A SZÍNÉSZI ÉS NÉZŐI „SZEREPEK” A GYERGYÓI FIGURA SZÍNHÁZ ÚJ PRODUKCIÓJÁBAN

Amikor a néző is színházi alkotó

Premierre készülnek. Füst, avagy a színház elfoglalása a címe a gyergyói színház legújabb előadásának

 » A nézőnek 
is feladata van, 
nem elég csak 
ülni a székben 
és kiszolgáltatni 
magunkat a szó 
minden értelmé-
ben, hanem tenni 
is kell az előadás 
sikeréért.

és a nézők fi gyelmét is felhívja arra, 
hogy a színház csak úgy tud létezni, 
ha együtt van a két fél. A nézőnek is 
feladata van, nem elég csak ülni a 
székben, és kiszolgáltatni magunkat 
a szó minden értelmében, hanem 
tenni is kell az előadás sikeréért – 
hangzott el a beszélgetésen. „A szín-
házat az különbözteti meg a tévétől, 
fi lmtől, hogy itt adott pillanatban 
emberek vannak jelen, az előadás 
létrehozói és a közönség együttes 

jelenléte, a közvetlen kapcsolat az, 
ami meghatározó, ez teszi izgalmas-
sá. Egy színházi produkció során az 
is előfordulhat, hogy a mű sokkal 
többet fog jelenteni, és másként 
visszhangzik a nézőben, mint amit a 
rendező és a színészek elképzeltek, 
terveztek” – mondták az alkotók. 
A Füst, avagy a színház elfoglalása 
című stúdió-előadás premierjét ja-
nuár 16-án 19 órától láthatja a kö-
zönség, majd a következő napon is.

Tarolt A kedvenc, a legjobb fi lm a Roma lett a BAFTA-díjak gáláján
 » K. J. 

A várakozásoknak megfelelően Jor-
gosz Lanthimosz A kedvenc (The 

Favourite) című kosztümös fi lmje 
kapta a díjak zömét a Brit Film- és 
Televíziós Művészeti Akadémia 
(BAFTA) vasárnap esti londoni díj-
kiosztó gáláján, a legjobb fi lmnek és 
a legjobb rendezőnek járó két fő el-
ismerést azonban a nagy vetélytárs, 
az Alfonso Cuarón rendezte Roma 
vitte el. A kedvenc tizenkét díjra volt 
esélyes az előzetes jelölés alapján, 
és hetet el is hozott az Oscar-díjas 
győzelmek viszonylag megbízható 
előrejelzésének tekintett BAFTA-ren-
dezvényen – írta az MTI. Ez az alko-

tás nyerte a kiemelkedő brit fi lm, a 
legjobb produkciós tervezés, a leg-
jobb smink, a legjobb eredeti forga-
tókönyv és a legjobb jelmeztervezés 
díját. Emellett a fi lmben nyújtott 
teljesítményéért a XVIII. századi brit 
uralkodó, Anna királynő alakítója, 
Olivia Colman vehette át a legjobb 
női főszereplőnek, Rachel Weisz pe-
dig a legjobb női mellékszereplőnek 
járó elismerést. A kedvenc a legjobb 
fi lm és a legjobb rendező díjáért is 
versenyben volt, e két fődíjat azon-
ban a Roma című mexikói alkotás és 
rendezője, Alfonso Cuarón gyűjtötte 
be a patinás londoni Royal Albert 
Hall rendezvényközpontban tartott, 
éjszakába nyúló, fényes vasárnapi 

gálán. A díjkiosztón részt vett Vilmos 
herceg, az Egyesült Királyság maj-
dani uralkodója, felesége, Katalin 
hercegnő társaságában. A hét díjra 
jelölt Roma kapta a legjobb nem an-
gol nyelvű fi lmnek, illetve a legjobb 
fényképezésnek ítélt elismerést is.

A legjobb férfi  főszereplő díját 
Rami Malek vehette át. Malek ala-
kítja a Queen néhai frontemberét, 
Freddie Mercuryt a Bohém rapszódia 
(Bohemian Rhapsody) című, szintén 
hét díjra jelölt fi lmben. Ennek az al-
kotásnak ítélték a legjobb hanghatá-
sért járó elismerést is.

A legjobb fi lm díjáért A kedvenc és 
a Roma mellett a Zöld könyv, a Csil-
lag születik és a Csuklyások: BlacKk-

Klansman is versengett. A rendezők 
mezőnyében Alfonso Cuarónnak 
A kedvencet készítő Lanthimosz, 
valamint Bradley Cooper (Csillag 
születik), Pawel Pawlikowski (Hideg-
háború) és Spike Lee (Csuklyások: 
BlacKkKlansman) volt a vetélytársa.

A Bohém rapszódia rendezője, 
Bryan Singer jelölését ugyanakkor a 
brit fi lmakadémia a múlt héten „fel-
függesztette”, miután négy férfi  nem-
régiben azzal a váddal állt elő, hogy 
gyermekkorukban Singer szexuális 
támadást követett el ellenük. Az 53 
éves Singer tagadja a vádat, a BAFTA 
állásfoglalása szerint azonban a ter-
hére rótt szexuális visszaélések tel-
jességgel elfogadhatatlanok, és ösz-
szeegyeztethetetlenek az akadémia 
alapértékeivel.

Singert három héttel a Queen-fi lm 
befejezése előtt menesztették a Bo-
hém rapszódia stábjából, mert a 
gyártó szerint „megbízhatatlan ma-
gatartást” tanúsított a forgatáson, 
neve azonban a stáblistán maradt. 
Olivia Colman versenytársa a leg-
jobb színésznők mezőnyében Lady 
Gaga (Csillag születik), Viola Davis 
(Nyughatatlan özvegyek), Melissa 
McCarthy (Megbocsátasz valaha?) és 
Glenn Close volt. Glenn Close A férfi  
mögött című fi lmben mutatott alakí-
tásért már elnyerte a legjobb drámai 
színésznőnek járó Golden Globe-ot.

A Freddy Mercuryt alakító Rami 
Malek a legjobb férfi  főszereplő BAF-
TA-díját Christian Bale (Alelnök), 
Viggo Mortensen (Zöld könyv), Brad-
ley Cooper (Csillag születik) és Steve 
Coogan (Stan & Ollie) elől vitte el.

 » A fi lmben 
nyújtott telje-
sítményéért a 
XVIII. századi 
brit uralkodó, 
Anna királynő 
alakítója, Olivia 
Colman vehette 
át a legjobb női 
főszereplőnek 
járó díjat. 

Díjak, örömök. Rachel Weisz, Rami Malek, Olivia Colman és Spike Lee is megkapta a brit fi lmakadémia rangos elismeréseit 

E-MIL est a magyar
széppróza napján

Tavaly először ünnepelte Jókai Mór 
születésnapját a magyar széppróza 

napjaként a kortárs magyar irodalom. 
Az Erdélyi Magyar Írók Ligája idén is 
felolvasást tart ez alkalomból Kolozs-
váron – közölte a szervezet. A Magyar 
Írószövetséggel közösen február 
15-én 19 órától szervezett esemény 
meghívottja Fischer Botond, Horváth 
Benji és Márton Evelin, a Bulgakov 
irodalmi kávéház és kultúrbisztróban 
tartandó est házigazdája Karácsonyi 
Zsolt. Szintén a Magyar Írószövetség 
kezdeményezésére első alkalommal 
1964. április 11-én megünnepelt 
magyar költészet napja az évtizedek 
során jelentősen hozzájárult a magyar 
verskultúra fejlődéséhez, a költé-
szet társadalmi megbecsüléséhez. 
A Magyar Írószövetség indítványozta 
annak idején a magyar dráma napját 
is, amelyet 1984 óta ünnepelünk 
szeptember 21-én, Az ember tragédi-
ája ősbemutatójának évfordulóján. 
Amint a Magyarszépprózanapja.
hu-n olvasható, Jókai születésnapja 
azért alkalmas a próza ünnepének 
a megrendezésére, mert életműve 
mai napig a magyar irodalom egyik 
legnagyobb, megkerülhetetlen 
teljesítménye, regényíróként is máig 
megőrizte jelentőségét a nemzeti iro-
dalomban. Emellett Jókai Mór volt az 
első, modern értelemben vett hivatá-
sos prózaírónk, aki írói és szerkesztői 
munkásságából élt, közéleti szerepeit 
is íróként viselte. A maga korában 
műveit számos nyelvre lefordították, 
és világszerte elismeréssel fogadták, 
nagyra értékelték. (Hírösszefoglaló)
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