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Prospero páholy címmel 
március 28-án beszélgetőest 
indul Kolozsváron Erdélyből 
elszármazott művészekkel. Az 
est házigazdája Demény Péter 
író, költő lesz.
→ NÁNÓ CSABA

B ár a tervezett sorozat házi-
gazdája, Demény Péter egy 
ideje Marosvásárhelyen él, 

ahol a Látó című szépirodalmi 
folyóirat szerkesztője, lapunknak 
elárulta: azért szervezik Kolozs-
váron a programot, mert „ott is-
merősebben és otthonosabban 
érzem magam, Vásárhelyen még 
szoknom kell a levegőt. Ott nőt-
tem fel, a (leendő) meghívottak 
nagy részét ismerem nagyanyám 
lemezeiről vagy a színpadról.” 
Ez elsősorban a kolozsvári mű-
vészkedvelőknek jó hír, hiszen a 
tervek szerint a világ mind a négy 
égtájáról érkeznek majd meghí-
vottak, akiket az erdélyi közönség 
esetleg évek óta nem látott.

„Eszembe jutott, hogy vannak 
művészek, akiket szeretett a ko-
lozsvári közönség, de már rég nem 
láthatott színpadon. Innen jött 
az ötlet, hogy ha már úgyis több 
mint tíz éve szerkesztem a Pros-
pero-könyvek sorozatot, és már a 
harmadik kiadónál kezdünk – a 
Polis és a Komp-Press után az Ábel 
vállalta a könyveket –, miért ne le-
hetne beszélgetéseket szervezni 
Szilágyi Enikővel, Szabó Bálinttal 
és másokkal”. Demény Péter hoz-

záteszi: „a Györkös-emlékház és 
vezetője, Kós Katalin örömmel fo-
gadta az ötletet, én pedig elkezd-
tem mecénásokat keresni, hiszen 
útiköltséget kell térítenünk, és 
valami ajándékkal is szeretnénk 
meglepni vendégeinket. Találtam 
is néhányat, köszönöm nekik! 
Akárcsak a Gál Kelemen Oktatási 
Központnak, hogy szállást biztosít 
meghívottainknak”.

Az est házigazdája azt tapasz-
talta, hogy a megkeresettek öröm-
mel vállalják a beszélgetést. Adód-
nak ugyan egyeztetési gondok, bár 

az első két esetben szerencséjük 
volt a szervezőknek, mert Sata Ár-
pád és Szilágyi Enikő is azonnal 
igent mondott – meséli Demény.

Visszatér a közönségkedvenc
Az első meghívott Sata Árpád lesz, 
a kolozsvári színház egykori köz-
kedvelt művésze, aki már sok éve 
él Egerben. A székelyudvarhelyi 
születésű, idén 69 esztendős Sata 
hosszú ideig a kolozsvári színház-
szeretők kedvence volt. 1973-ban 
a marosvásárhelyi Szentgyörgyi 
István Színművészeti Intézetben 

végzett, majd két évig a szatmári 
Északi Színház tagja volt, innen 
került Harag György meghívásá-
ra a kincses város színpadára. 
Jellemző elismertségére, hogy 
Kolozsváron 1980–1987 között a 
közönség minden évben megvá-
lasztotta a legjobb férfi  színész-
nek. De Sata Magyarországon is 
sikeres karriert futott be: 1993-ban 
az egri Gárdonyi Géza Színház 
tagja lett, 2001-ben kitüntették a 
város nívódíjával, 2007-től pedig 
az egri színház örökös tagja. A 
kolozsváriak olyan emlékezetes 
darabokban láthatták a sétatéri 
színpadon, mint A kőszívű ember 
fi ai, amelyben nagyszerűen alakí-
totta Jenőt. Mesterségbeli tudását 
és tapasztalatát Egerben tanárként 
is kamatoztathatta, színész- és 
zenészmesterséget oktatva a szín-
ház mellett működő Stúdióban. 
Konzervatív színházi körülmények 
között tanult és dolgozott pályája 
nagy részében, azonban soha nem 
zárkózott el a modern, stilizált 
színházi formáktól. Szerette magát 
kipróbálni ezekben az „újszerű”, 
kortárs előadásokban is. Színészi 
habitusánál fogva játszott drámai 
hőst, táncos komikust, egyszerű 
kisembert és nyárspolgárt, de epi-
zódszerepekben is nagy szakmai 
és közönségsikere volt. Nem ide-
gen tőle a musical világa sem.

Vendég Párizsból
Demény Péter tervei szerint a 
Prospero páholy következő ven-
dége Szilágyi Enikő színésznő, 
sanzonénekes lesz, aki nemrég 

Budapesten kápráztatta el a kö-
zönséget műsorával. Kolozsváron 
született 1952. december 19-én, 
a marosvásárhelyi Szentgyörgyi 
István Színművészeti Akadémián 
diplomázott. A Brüsszeli Királyi 
Egyetem holland nyelvszakára 
járt, a párizsi Sorbonne-on francia 
nyelvet és irodalmat hallgatott.

Szilágyi Enikő Romániában az 
egyik legismertebb színésznő volt, 
manapság Párizsban, Brüsszel-
ben, Budapesten és New Yorkban 
ünneplik kivételes tehetségét. Az 
Erdélyből elszármazott művész-
nőnek sikerült, ami keveseknek: 
távol szülőföldjétől is a közönség 
egyik dédelgetett kedvence lett, 
akivel a legnagyobb rendezők, ze-
neszerzők is szívesen dolgoznak. 

Demény Péter reméli, jó be-
szélgetés alakul ki meghívottaival, 
és a készülő honlap – amellyel 
egy barátja támogatja a sorozatot 
– a közönséget is becsalogatja.  A 
Prospero páholy névre keresztelt 
beszélgetőesttel negyedévente fog 
jelentkezni a Györkös Mányi Albert 
Emlékház.

Újabb nagyszabású kiállítás 
nyílt Kolozsváron a Szépmű-
vészeti Múzeumnak otthont 
adó Bánff y-palotában. Orth 
István képzőművész alkotása-
it nézheti meg a közönség.
→ N. CS.

B ár a Bánff y-palota homlok-
zata le van takarva, és ha-
marosan elkezdődnek a 

tatarozási munkák, a termekben 
azért zajlik az élet. Az Orth István 
képzőművész munkáiból nyílt 
kiállítást február 27-én Lucian 
Nastasă-Kovács, a Szépművésze-
ti Múzeum menedzsere, Németh 
Júlia műkritikus és Kis-Pállukács 
Hajnal muzeológus nyitotta meg a 
közönség előtt.

Teológusból képzőművész
Orth István a Dél-Dunántúli Nagy-
székelyen született 1945-ben Orth 
Imre református lelkész és Ge-
vanda Irma fi aként. Nagyvára-
don szakiskolában, fi nomkerámia 
szakon kezdte tanulmányait, s a 
Művészeti Líceumban érettségizett 
1967-ben, majd a kolozsvári Pro-
testáns Teológián szerzett lelkészi 
képesítést négy évvel később. Utá-
na a bukaresti Nicolae Grigorescu 

Képzőművészeti Főiskolát is elvé-
gezte 1976-ban, ahol Kazár László 
tanítványa volt. Református se-
gédlelkész volt Szatmárnémetiben 
és Aradon, 1976-tól a nagyszebeni 
Brukenthal Múzeum grafi kai resta-
urátora. A Romániai Képzőművé-
szek Szövetségének és a Barabás 
Miklós Céhnek is tagja, Nagysze-
ben díszpolgára, a Magyar Érdem-
rend lovagkeresztjének birtokosa. 
Több mint 60 egyéni kiállítása volt 
az országban, illetve külföldön 
– 1976-tól fogva Szamarkandtól 
San Franciscóig több mint 25 vi-

lágvárosban –, amelyeken rajzait, 
grafi káit, metszeteit, festménye-
it ismerhette meg a közönség. 
Ugyanakkor számos nemzetközi 
szalon meghívottja volt.

Az „ismeretlen plakát”
A kolozsvári kiállításon a grafi kák, 
olajfestmények, vegyes techniká-
val készült munkák, metszetek 

mellett jelentős helyet foglalnak el 
Orth István plakátjai. Ez olyan mű-
faj a képzőművészeten belül, ame-
lyet a nagyközönség nem igazán 
ismer. Minden ember látott már 
életében valamilyen falragaszt, 
posztert, színházi vagy egyéb pla-
kátot, de kevesen veszik észre ezek 
művészi értékét, és talán még ke-
vesebben gondolkodnak el azon, 
hogy egy ilyen – olykor szemet 
gyönyörködtető – plakát mennyi 
munkát igényel. Hiszen az infor-

máción túl rengeteg művészi ele-
met tartalmaz, amelyek megalko-
tásához nem mindennapi tehetség 
kell. A plakátművészet története 
– a többi festészeti ágtól eltérően 
– viszonylag új. Nem más, mint az 
alkalmazott grafi ka egyik műfaja, 
a reklámgrafi ka ága, amely kép és 
szöveg egyeztetésével hirdet esz-
mét, árut, kultúrát. A kőnyomás 
(különösen a színes litográfi a) fel-
fedezése s a nyomdatechnika töké-
letesedése ösztönözte a plakát szé-

les körű elterjedését. Megteremtői 
között olyan kiválóságokat tarta-
nak számon, mint Jules Chéret, 
H. Toulouse-Lautrec, Théophile 
Steinlen. Magyar úttörői Benczúr 
Gyula, Ferenczy Károly, Rippl-Ró-
nai József voltak.

Orth István számtalan pla-
kátot készített különféle esemé-
nyekhez, ezekből (is) láthatunk 
egy kiváló válogatást most a 
Bánff y-palotában. A tárlat márci-
us 17-ig látogatható.

VADONATÚJ BESZÉLGETŐESTET TERVEZNEK A GYÖRKÖS MÁNYI ALBERT EMLÉKHÁZBAN

Egy páholy, ahol majd művészek foglalnak helyet

Orth István plakátjai a nyolcvanas évekből. A híres szebeni jazzfesztiválra készültek

→ A megkeresettek öröm-
mel vállalják a beszél-
getést. Adódnak ugyan 
egyeztetési gondok, 
bár az első két esetben 
szerencséjük volt a 
szervezőknek, mert Sata 
Árpád és Szilágyi Enikő is 
azonnal igent mondott.

→ Minden ember látott 
már életében valamilyen 
falragaszt, posztert, szín-
házi vagy egyéb plakátot, 
de kevesen veszik észre 
művészi értéküket.
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Sata Árpád Ionesco Különóra című darabjában az egri színházban

Kolozsvári kiállítás: hova tegyük a plakátokat?




