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Verdi Traviata című operáját 
mutatja be a Kolozsvári Magyar 
Opera csütörtökön, a produkció 
főszerepében Kolonits Klára 
elismert magyarországi ének-
művész lép színpadra.

 » K. J. 

Kolonits Klára magyarországi 
énekművésszel a főszerepben 
mutatja be a Traviata című 

világhírű Verdi-operát a Kolozs-
vári Magyar Opera. Flora Bervoix 
szerepében Duff ner Melinda de-
bütál, míg Alfred Germontot Pa-
taki Adorján alakítja. Az előadást 
március 7-én este fél héttől tekint-
heti meg a közönség. A rendkívüli 
Traviata-produkciót Gy. Tatár Éva 
állította színpadra, vezényel Di-
nyés Dániel. „Kolonits Klára nem-
zetközi rangú Violettája a harsány 
színeket mellőzve, fi noman virtuóz 
zenei megoldásaival, lélektanilag 
hiteles játékával magával ragadja a 
nézőt. Különleges színű szopránja 
remek szövegkiejtéssel társul, s a 
nagy drámai pillanatokat is anél-
kül izzítja fel, hogy éneklése öncélú 
magamutogatássá válna” – olvas-
ható az opera Facebook-oldalán 
az ajánlóban. Giuseppe Verdi 1847 
és 1852 között hosszú időt töltött 

Párizsban, ahol nagy valószínűség-
gel látta Alexandre Dumas frissen 
bemutatott darabját, A kaméliás 
hölgyet (La dame aux camélias). 
A darabból írt operával, a Travia-
tával Verdi kilépett A trubadúrhoz 
hasonló tiszta történelmi drámák 
világából, és olyasmihez közelített, 
amit társadalmi realizmusnak is 
nevezhetnénk – bár a ,,társadalom” 
ebben az esetben a felső tízezret 
jelenti. Az operát a velencei La Fe-
nice Színház rendelte, de a családi 
viszályról és a végzetes kór terhelte 
szerelemről szóló történet óhatatla-
nul kihívta a konzervatív cenzorok 
ellenséges indulatát. Hála azonban 
a leghíresebb velencei színház ki-
tűnő kapcsolatainak, a hatóságok 
végül beérték egyetlen lényegi vál-
toztatással: a történetet a jelenből 
1700-ba kellett áthelyezni. Manap-
ság a Traviata Verdi leggyakrabban 
előadott és legtöbbször lemezre 
vett operája. Varázsát – mint min-
den érett Verdi-műét – részben a 
fontos dallamok zenei minősége 
adja: Violetta szoprán, Alfred ten-
or, Germont bariton szólama a hír-
név biztos garanciája lehet. Mivel 
a lehető legnagyobb érzelmi hatást 
hatásvadászat nélkül kívánja elér-
ni, a Traviata az az opera, amely a 
legalkalmasabb arra, hogy a beava-
tatlanokat Verdi-rajongókká tegye.

GIUSEPPE VERDI TRAVIATA CÍMŰ OPERÁJÁT LÁTHATJA A KOLOZSVÁRI MAGYAR OPERA KÖZÖNSÉGE CSÜTÖRTÖKÖN

Történet végzetes kór terhelte szerelemről

Kolonits Klára magyarországi énekművész lép a Traviata főszerepében a kolozsvári opera színpadára 

 » K. J.

Vargyasi Levente sepsiszentgyör-
gyi fotográfus, fi lmes Tehenesek 

című dokumentumfi lmjét mutatják 
be a csíkszeredai Hargita Megyei 
Kulturális Központ pinceklubjában 
holnap 18 órától.

A háromszéki szarvasmarhatar-
tók aktuális helyzetét tárja fel a fi lm, 
nyomon követve a mindennapi élet 
mozzanatait. A tejesgazdák lehető-
ségeit, jövőképét is körvonalazzák 
azok a vallomások, amelyek sok op-
timizmusról árulkodnak a sokszor ki-

látástalan gazdasági, illetve politikai 
körülmények ellenére. A megpróbál-
tatásokkal teli gazdaéletet nemcsak 
a portán belül, hanem a természettel, 
a közösség, a szarvasmarhatartók 
egyesületének a megmozdulásain 
keresztül is láttatja a fi lm. Vargyasi 
Levente Tehenesek című, 52 perces 
fi lmjével a legjobb operatőri elisme-
rést kapta dokumentumfi lm-kategó-
riában a Magyarországon megszer-
vezett II. Kovács László és Zsigmond 
Vilmos operatőrversenyen. „Fontos 
felhívni a fi gyelmet az egyéni gazdál-
kodók helyzetére, hiszen ők az utol-

sók, akik még hagyományos állattar-
tást folytatnak, és valódi természetes 
alapanyagot szolgáltatnak. Sajnálatos 
módon a politikum és a helyi közös-
ségek is keveset törődnek a marha-
tartók gondjaival. Háromszéken még 
él a hagyomány, hogy kimegy legelni 
a csorda, a gazdák beadják a tejet a 
csarnokba, de haldoklik a dolog, ne-
kik pedig egyre inkább meg kell küz-
deniük a megélhetésért” – fejtette ki 
Vargyasi Levente korábban lapunk 
megkeresésére. A fi lm a Magyar Média 
Mecenatúra programjának támogatá-
sával készült.

Vargyasi Levente dokumentumfi lmje Csíkban

 » „Fontos fel-
hívni a fi gyelmet 
az egyéni gaz-
dálkodók hely-
zetére, hiszen ők 
az utolsók, akik 
még hagyomá-
nyos állattartást 
folytatnak, és 
valódi természe-
tes alapanyagot 
szolgáltatnak.”

A háromszéki szarvasmarhatartók aktuális helyzetét, mindennapjait követi nyomon a sepsiszentgyörgyi Vargyasi Levente dokumentumfi lmje 

Nép- és kortárstánc-
műhely Temesváron

Két magyar, két osztrák, két 
szerb és két bolgár bemegy egy 

kocsmába, és Someone from Home 
címmel megalkotnak egy európai 
táncelőadást, mely ízig-vérig mai, 
mégis visszatekint nagyszüle-
ik hagyományaira. Az előadást 
megelőző próbafolyamatnak Linz, 
Szófia, Temesvár és Újvidék ad 
rendre otthont, majd 2019 nyarán 
kerül bemutatásra. A produkció 
csapata jelenleg Temesváron 
próbál, és vár minden érdeklődőt 
egy közös táncra ma este 20.30-
tól a Csiky Gergely Állami Magyar 
Színház stúdiótermében, hogy a 
nyolc táncossal együtt járjon el 
egy polkát vagy keringőt. A ren-
dezvényre a belépés ingyenes. 
A dunai svábok tánchagyomá-
nyaiból inspirálódó nemzetközi 
koprodukció magába olvasztja a 
szerb, magyar és bolgár folklórt és 
a kortárs tánc elemeit is. Mind-
eközben hangsúlyos szerepet szán 
a különböző kultúrák dallamait 
idéző élő zenének és a közönség 
részvételének. A projekt az Újvidé-
ki Kulturális Diákközpont, a linzi 
Silk Fluegge társulat, a Szófiai 
Derida Táncközpont és a temes-
vári Csiky Gergely Állami Magyar 
Színház közreműködésével valósul 
meg. A temesvári magyar színház 
tagjai közül Simó Emese és Mátyás 
Zsolt Imre színművész csatlakozott 
a több hónapos projekthez. A két 
temesvári színész vezetésével 
létrejövő mai workshop célja, hogy 
közvetlen hangulatú közös táncest 
kerekedjék. (Krónika)




