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Kedvezményes jegyeket kínál-
nak néhány művelődési intéz-
ményben a hölgyeknek, akik 
színházi előadásokat, operettet 
tekinthetnek meg többek között 
Kolozsváron, Csíkszeredában, 
Gyergyószentmiklóson.

 » BEDE LAURA

A nemzetközi nőnap alkalmából 
néhány művelődési intézmény 
külön programmal készül Er-

délyben, kedvezményes jegyeket kí-
nálva a nőknek. A Kolozsvári Állami 
Magyar Színház idén is kedveskedik 
a hölgyeknek, akik pénteken este 
7 órától, a nagyteremben műsorra 
tűzött A velencei kalmár című előa-
dásra féláron vásárolhatnak jegyet. 
A Tompa Gábor által rendezett pro-
dukció egy modern technológiá-
jú, hideg világban játszódik, ahol 
kontrasztként óriási szenvedélyek 
vannak. Szenvedélyek, melyek el-
sősorban a nárcizmus, önzés és eg-
oizmus felé mutatnak. Ugyanakkor 
a szereplők különböző értelemben 
foglyai is valaminek – olvasható a 
teátrum szerkesztőségünkhöz eljut-
tatott közleményében.

„Az előadás nem foglal állást, 
kérdések sorozatát fogalmazza meg 
hitről és hitetlenségről, bosszúról és 
megbocsátásról, szeretetről és gyű-
löletről. Hová vezethet a felebaráti 
szeretet, a megbocsátás teljes hiá-
nya? Hová vezethet a kirekesztés, a 
másság gyűlölete? Hiteles, pontos 
színészi alakítások teszik megrendí-
tővé A velencei kalmárt. Nagyszerű 
alakítások egy rendkívül izgalmas, 
korszerű, megrázó előadásban. 
Minden szereplő külön dicséretet ér-
demel” – írja Simon Judit az ERport 
oldalán. A kincses városi színház 
jegypénztára naponta 10–14 óra kö-
zött, valamint előadások előtt más-
fél órával tart nyitva.

A kolozsvári Operettissimo 
együttes pedig a csíkszeredai Szak-

szervezetek Művelődési Házában 
tart nőnapi előadást pénteken 19 
órától. A hungarikumnak minősített 
operett és a musical mellett ezúttal 
a magyar fi lmslágerek teszik varázs-
latosabbá előadásukat. A produkció 
díszmeghívottja a csíkszentsimoni 
születésű Sándor Csaba basszba-
riton, aki a leghíresebb operákban 
lép fel Kolozsvártól Budapestig. Az 
előadásra jegyek kaphatók a hely-
színen 11–13, valamint 17–19 óra 
között. Az Oprettissimo együttes 
tagjai a Kolozsvári Magyar Opera 
többszörösen díjazott művészei 
és zenésztársaik: Kolcsár Katalin, 
Fülöp-Gergely Tímea, Plesa Róbert 
és Rigmányi István énekművészek, 
Kolcsár Péter zongoraművész, Deák 
Albert és Gyenge Zoltán Balázs he-
gedűművészek.

A gyergyószentmiklósi Figura 
Stúdió Színházban pénteken este 7 
órától látható Albu István rendezé-
sében Racine Phaedra című klasz-
szikusa, amelyet nőnap alkalmából 
a női nézők ingyenesen tekinthet-
nek meg. A produkció, amely az 
idei évadban először kerül műsor-

ra, 2018-ban a Magyar Színházak 
Kisvárdai Fesztiválján elnyerte a 
legjobb látványért járó díjat.

Mi történik velünk, ha napfényre 
kerülnek érzéseink? Ha be kell val-
lani, el kell ismerni, ami szorongatja 
a torkunkat? Leginkább talán ettől 
félünk. Félni szoktunk. Félünk tö-
rékenynek lenni, félünk felvállalni 
azt, ami ugyan tiltott, de ennek elle-
nére emberi.

Phaedra az egyik legnagyobb gö-
rög hérosz, Thészeusz asszonya. 
Nő. Azaz feleség, ember, érző lény 
egy olyan világban, ahol a lányokat 
rabolni szokták, hajóval szöktetni 
őket a szigetvilágon át, s ha a szere-
lem lángja alábbhagy, hát csendben 
magukra hagyni egy palota hideg 
falai között. A régi szerelem emlé-
két ilyenkor leginkább csak apró 
hőspalánták őrzik: egy fi ú, akinek 
nevétől még nem visszhangzik a 
föld, de akinek szívébe oltva ott él 
a példakép: a hős apa sorsa, kalan-
dos élete, magasztos cselekedetei. 
Látszólag nyugodt világ ez: minden 
egyensúlyban. A vad, sziklás tájakat 
rettenthetetlen hősök tisztítják meg 
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Korszerű kérdések és ógörög mítosz nőnapra
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a veszélyektől, a kikötőkben pedig 
hűséges asszonyok várják férjüket.
Phaedra azonban szeret. És már 
nem Thészeuszt, aki hét tengeren 
át szöktette őt egykor: szívébe más 
férfi  arcát csempészte a szerelem 
kíméletlen istene. Bűn-e szeretni 
azt, akit nem szabad? Ezt kérdezi 
az ógörög mítosszal, az abból ihle-
tődött francia klasszikus tragédia 
szövegével a Figura előadása – áll 
a színház közleményében. A jegy-
pénztár nyitva tart munkanapokon 
15–19 óra között a Figura Stúdió 
Színház előcsarnokában.

A nemzetközi nőnap gondolata a 
századfordulón merült fel először, 
1910-ben a Koppenhágában ülésező 
Szocialista Internacionálé alapítot-
ta meg, tiszteletadása jeleként a nők 
jogaiért évek óta küzdő feminista 
mozgalmak előtt. A megemlékezés 
dátumaként akkor még nem jelöltek 
meg konkrét időpontot. Egy évvel 
később, 1911-ben a Koppenhágában 
hozott döntés értelmében az első 
nőnapot Ausztriában, Dániában, 
Németországban és Svájcban már-
cius 19-én ünnepelték meg. Az első 
hivatalos európai nőnapot Német-
országban tartották. Oroszország 
1913-tól, Ausztrália pedig csak 1928-
tól csatlakozott az ünneplőkhöz. 
Magyarországon 1914-től ünneplik 
hivatalosan is a nőket. 1913-ban az 
orosz nők február utolsó vasárnap-
ját választották, hogy „kenyérért 
és békéért” tüntessenek a háború 
pusztította Oroszországban. A po-
litikai vezetők ellenezték ugyan a 
tüntetés időzítését, de a nők kitar-
tottak. Ami ezután történt, az már 
történelem: négy nappal később a 
cár lemondásra kényszerült, és az 
ideiglenes kormány azonnal szava-
zati jogot adott a nőknek. Mindez 
az Oroszországban akkor haszná-
latos Julianus-naptár szerint febru-
ár 23-án, az általában használatos 
Gergely-naptár szerint viszont már-
cius 8-án történt. Az oroszországi 
események után lett hivatalosan is 
március 8-a a nemzetközi nőnap.

 » A gyergyó-
szentmiklósi 
Figura Stúdió 
Színházban pén-
teken este 7 órától 
látható Albu Ist-
ván rendezésében 
Racine Phaedra 
című klasszikusa, 
amelyet nőnap 
alkalmából a női 
nézők ingyenesen 
tekinthetnek meg. 

Húzóerő. A velencei kalmár hideg világban játszódik, ahol kontrasztként óriási szenvedélyek vannak

 » KRÓNIKA

S orozatot készít a Nobel-díjas 
Gabriel García Márquez Száz év 

magány című regényéből a Netflix 
streamingszolgáltató. Ez az első al-
kalom, hogy az 1967-ben publikált 
regényből film készül – írja a The 
New York Times online kiadása. 
A produkciót elsősorban Kolumbi-
ában forgatják. A Nobel-díjas író 
fia, Rodrigo García – aki fivérével, 
Gonzalóval együtt vezető produ-
cerként vesz részt a projektben – 
elmondta, hogy apja nagyon sok 
ajánlatot kapott az évek során a 
könyv filmes adaptációjára. Gab-
riel García Márqueznek azonban 
kétségei voltak afelől, hogy a törté-
net megfelelőképpen bemutatható 
egyetlen – vagy akár két – filmben. 
Emellett Márquez ragaszkodott ah-
hoz is, hogy a spanyol nyelven szól-

jon a történet, így sok ajánlat nem 
is jöhetett szóba.

Francisco Ramos, a Netfl ix spa-
nyol eredeti nyelvű fi lmekért felelős 
alelnöke elmondta, a cég korábban 
próbálkozott már a könyv jogainak 
megszerzésével, de ellenállásba üt-
között. Mint kiemelte, az olyan soro-
zatok, mint a Narcos és az olyan fi l-
mek, mint a Roma – mely megnyerte 
a legjobb idegen nyelvű fi lmnek járó 
Oscar-díjat – bebizonyították, hogy 
„készíthetünk spanyol nyelvű tartal-
makat a világnak”.

Gabriel García Márquez 1967-ben 
publikált nagy sikerű regénye az 
addig elhanyagolt latin-amerikai 
irodalomra irányította a világ fi-
gyelmét. A könyv a mágikus realiz-
mus stílusának egyik kiemelkedő 
alkotása, eddig 46 nyelven, mint-
egy 50 millió példányban jelent 
meg világszerte.

Megfi lmesíti Gabriel García Márquez Száz év magányát a Netfl ix

Könyves magány. Gabriel García Márquez a Száz év magány című regénnyel a fején 1975-ben




