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Időkapszula a „mi kis városunkban”, Udvarhelyen

Vladimir Anton helyezte el az általa rendezett előadásnak emléket állító időkapszulát

Szép Gyula, a kolozsvári opera igazgatója és Ráduly Róbert, Csíkszereda polgármestere

Az opera és az operett székelyföldi 
fellegvárává válik júniusban Csíksze-
reda, hiszen több tíz éves szünet után 
ismét vendégszerepel a városban a 
Kolozsvári Magyar Opera társulata. 
A Székelyföldi Operahéten olyan 
előadásokat láthat a közönség, mint 
a Bánk bán vagy a Csárdáskirálynő, 
fellép többek közt Miklósa Erika vi-
lághírű Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas 
opera-énekesnő is.

 » ISZLAI KATALIN

Hiánypótló kulturális eseménynek 
ad otthont a nyáron Csíkszereda, 
ahol a Kolozsvári Magyar Opera 

közreműködésével júniusban szervezik 
meg a Székelyföldi Operahetet. A ren-
dezvény részleteiről tegnap sajtótájékoz-
tatón számolt be Szép Gyula, a kincses 
városbeli intézmény igazgatója és Ráduly 
Róbert Kálmán, a székelyföldi város pol-
gármestere. Mint elhangzott, a kolozsvári 
opera az 1980-as években már fellépett a 
hargitai megyeszékhelyen, így visszaté-
résként tekintenek az idei, június 18. és 
23. között megszervezendő rendezvény-
re. A Székelyföldi Operahéttel a város 
kulturális életét kívánják gazdagítani, 
illetve remélik, hogy egy hosszú távú 

együttműködés első állomása is lesz. 
A Kolozsvári Magyar Opera egyébként az 
egyetlen ilyen jellegű intézmény az anya-
ország határain kívül, illetve az egyetlen 
kisebbségi opera a világon – árulta el a 
találkozón Szép Gyula. Hozzátette: mivel 
Magyarországon is csak egyetlen opera-
ház működik, tulajdonképpen világszer-
te mindössze két magyar opera létezik. 
Ezért is tartják fontosnak a székelyföldi 
eseményt, hiszen céljuk a teljes magyar 
közösséghez eljuttatni ezt a műfajt. A tár-
sulattól 170-en utaznak Csíkszeredába. 
Az operahéten négy előadást láthat majd 

a közönség olyan világsztárokkal a szín-
padon, mint Miklósa Erika Kossuth- és 
Liszt Ferenc-díjas opera-énekesnő, illet-
ve Kovácsházi István Liszt Ferenc-díjas 
operaénekes. Az egyik előadás Erkel Fe-
renc harmadik operája, a Bánk bán lesz, 
a három felvonásban játszott háromórás 
előadást június 18-án és 20-án 19 órától 
tekinthetik meg az érdeklődők. Szintén 
háromfelvonásos, háromórás előadás 
lesz az először 1915-ben játszott Csárdás-
királynő: Kálmán Imre legnépszerűbb 
operettjét június 21-én és 22-én láthatják 
majd Csíkszeredában, mindkét nap 19 

órától. Szintén látható lesz az operahéten 
a Traviata (azaz A bukott nő), Giuseppe 
Verdi háromfelvonásos operája. A há-
romórás előadást június 23-án 19 órától 
játsszák. Mivel a szervezők a fi atalabb 
generációra is gondoltak, negyedik előa-
dásként Venczel Péter és Moravetz Leven-
te alkotását, az Ali baba és/vagy negyven 
rabló című családi musicalt játsszák el. 
A két és fél órás, varázslatos történetet 
június 19-én 16, illetve 19 órától láthatja a 
közönség. A találkozón azt is elmondták: 
az első három előadásra 50-50 lejbe kerül 
a belépő felnőttek számára, a kedvezmé-
nyes jegy pedig 40 lej (ezt 26 éven aluli-
ak és 65 éven felüliek igényelhetik, tehát 
gyerekek, egyetemisták és nyugdíjasok). 
Az Ali baba és/vagy negyven rabló című 
előadásra 30 lejbe kerül a teljes és 20 
lejbe a kedvezményes jegy. Azonban, 
mivel az előadást kimondottan a diákok 
fi gyelmébe ajánlják, a 20 fősnél népe-
sebb csoportok számára további 10 lejes 
kedvezményt biztosítanak. Jegyek elő-
vételben a Csíki moziban működő jegy-
pénztárban kaphatók munkanapokon 9 
és 18 óra, illetve szombaton 10 és 15 óra 
között. Emellett a napokban online jegy-
vásárlásra is lehetőség nyílik a https://
eventbook.ro/hall/ccs-miercurea-ciuc ol-
dalon, itt azonban csak teljes árú felnőtt-
jegyeket lehet beszerezni. Kedvezményes 
jegyeket csak a pénztárnál válthatnak az 
érdeklődők.

 » KOVÁCS ESZTER

Több szempontból is különleges előadást 
mutat be ma 19 órától a Tomcsa Sándor 

Színház: A mi kis városunk című produkció 
egyrészt mintegy negyven szereplőt vonultat 
fel, ezenkívül a díszlete sem mindennapi, 
és szorosan kötődik a színháznak otthont 
adó kisvároshoz, Székelyudvarhelyhez. Az 
előadást beharangozó sajtótájékoztatón az 
alkotók időkapszulát helyeztek el. Thornton 
Wilder darabját Vladimir Anton rendezte, a 
bukaresti alkotó visszatérő vendég Székely-
udvarhelyen: az előző évadban már dolgo-
zott a társulattal a Nem lesz reggel, Fred! című 

előadásban. Akkor ismerte meg Székely-
udvarhelyt, így esett választása a fent emlí-
tett darabra. A produkció azért nagyszabású, 
mert a társulat tagjai mellé több helybéli is 
csatlakozott: több gyerekszereplő, a Balázs 
Ferenc vegyes kar tagjai és tizenhét közép-
iskolás diák is része a negyvenfős stábnak. 
Rendhagyó a díszlet – árulta el a rendező, 
valamint a zene is, ez utóbbi Pál Attilának, 
a társulat színművészének munkája. „A szí-
nészek segítségével élő zene lesz, valamint 
mintegy hat kórusművet is beépítettünk 
az előadásba” – sorolta Anton. Hozzátette, 
közönség nélkül nincs előadás, csak né-
hány őrült, akik egy nagy és üres teremben 

eljátsszák, hogy valaki mások. „Az előadás 
létrejöttében a rendezőnek „láthatatlannak” 
kell lennie, hisz a nézőben azt az érzést kell 
kelteni, mintha a mű ott és akkor spontán 
születne meg a színpadon. A próbafolyamat 
apropóján hangsúlyozta, rendkívül rugal-
mas és készséges volt a társulat. Egy szín-
ház méretét nem a társulat nagysága adja, 
hanem az, hogy mekkorát tudnak álmodni. 
A székelyudvarhelyi színház mer nagyot ál-
modni” – mondta Vladimir Anton. Zakariás 
Zalán, a Tomcsa Sándor Színház művészeti 
vezetője úgy fogalmazott, otthonos, családi-
as, mély előadást sikerült létrehozni, és ez 
fontos, hiszen a színháznak – amellett, hogy 
szórakoztat, és közösségi élményt jelent – el 
kell gondolkoztatnia azokról az értékren-
dekről, amelyekhez alkalmazkodni akarunk 
az életben. A látványtervet Eranio Petrușka 
készítette, aki egyébként a Nem lesz reggel, 
Fred!-ben is dolgozott, a jelmezeket Bíró 
Boglárka tervezte, a díszletkivitelezésért 
pedig Szűcs-Olcsváry Gellért, a társulat 
színművésze felelt. A darab színrevitelében 
pedig Dálnoky Réka dramaturg segítette a 
rendező munkáját. Tegnap időkapszulát 
helyeztek el a művelődési ház mellett, a 
színház korábban örökbe fogadott fenyő-
fája mellé. A darabban elhangzik egy mo-
nológ időről, múltról, jövőről, a szövegben 
pedig szó esik egy kisvárosban elhelyezett 
időkapszuláról, amelybe belekerült többek 
között egy Shakespeare-szöveg, az Amerikai 
Egyesült Államok alkotmányának szövege 
és A mi kis városunk egy példánya – sorolta 
Dálnoky Réka. Ebből merítették az alkotók 
az ötletet, hogy ők is időkapszulát hagyja-
nak az utókorra: a dobozba a produkciókban 
résztvevők egy-egy papírra vetett gondolata, 
valamint az előadás plakátja és szórólapja 
került bele. Az előadás a bemutatót követő-
en március 15-én és 27-én lesz még látható.

CSÍKSZEREDÁBAN VENDÉGSZEREPEL JÚNIUSBAN HAT NAPON KERESZTÜL A KOLOZSVÁRI MAGYAR OPERA TÁRSULATA

Az opera székelyföldi hete világsztárokkal

 » RÖVIDEN

Befejeződött Felméri Cecília első 
nagyjátékfi lmjének a forgatása
Befejeződött Felméri Cecília kolozsvári 
fi lmrendező első nagyjátékfi lmje, a 
Spirál forgatása a sződligeti horgásztó-
nál – közölte a produkció az MTI-vel. 
A thrillerelemeket tartalmazó, humorral 
fi noman átszőtt lélektani dráma forgatá-
sa összesen 28 napig tartott. Az időjárás 
nagyban segítette a február végi munkát 
azzal, hogy a tó befagyott, és így lehetővé 
vált az eredeti elképzeléseknek megfele-
lően felvenni a történetet – olvasható az 
alkotók közleményében. A négy évsza-
kon átívelő fi lm szereplői az Oscar-jelölt, 
Arany Medve díjas Testről és lélekről 
című fi lm európai fi lmdíjas főszereplője, 
Borbély Alexandra, az Arany Medve díjas 
Bogdan Dumitrache román művész és 
Kiss Diána Magdolna, akit az Örök tél, 
A nagy füzet és a Szelíd teremtés című 
alkotásokból ismerhet a közönség. A fi lm, 
amelyben egy furcsa háromszögtörténet 
bontakozik ki egy férfi  és két nő között, az 
emberi kapcsolatokról, konfl iktusokról, a 
változás nehézségeiről és az elengedésről 
szól. Felméri Cecília a kolozsvári Sapientia 
Egyetem fi lmművészet, fotóművészet, 
média szakán adjunktus. Korábbi alkotá-
sai – Boldogságpasztilla (rövidfi lm, 2012), 
Végtelen percek (rövidfi lm, 2011), Mátyás, 
Mátyás (animációs dokumentumfi lm, 
2010), Kakukk (rövidfi lm, 2008) – számos 
rangos nemzetközi fesztiválra voltak 
hivatalosak, többek között Locarnóba, az 
Amerikai Filmintézet (AFI) fesztiváljára, 
Varsóba, Mar del Platára és Lipcsébe. 
Filmjeivel már több mint 30 díjat nyert 
világszerte. Felméri Cecília az első erdélyi 
magyar alkotó, aki a Román Filmközpont 
támogatásával készíthet mozifi lmet. 
A fi lm 2020-ban kerül a magyarországi 
mozikba – olvasható a közleményben.
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