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Henrik Ibsen Nóra című darab-
jából készült stúdió-előadást 
mutat be a Kolozsvári Állami 
Magyar Színház. A Nagy Botond 
rendezte produkció kihívást 
jelent a színészek számára – 
hangzott el az előadást beha-
rangozó sajtótájékoztatón.

 » KISS JUDIT

H enrik Ibsen Nóra című drá-
májának különleges adap-
tációját mutatja be szom-

baton a Kolozsvári Állami Magyar 
Színház: a kincses városbeli stú-
dió-előadás főhőse kómából éb-
red. Az előadásról tartott tegnapi 
sajtótájékoztatón Nagy Botond ren-
dező elmondta, Nóra ébr edése a 
nézőket azon gondolkodtatja el, 
hogy kinek mit jelent a saját rém-
álmaihoz való kötődése, és mit 
jelent a rémálmoktól való szaba-
dulás – olvasható az MTI-n. Az 
előadás dramaturgja, Kali Ágnes 
elmondta: azt a világot próbálták 
megteremteni, ami a kómában lévő 
embert az ébredés előtt körülveszi. 
„Szándékunkban állt megjeleníte-
ni, hogy egy nő milyen fázisokon 
megy végig, míg ki tud lépni egy 
olyan kapcsolatból, ami nem jó 
neki” – fogalmazott a dramaturg. 
„A kóma egy kiszolgáltatott álla-
pot. Tehetetlenség. Egy helyben 
toporgás. A szabadság ellentéte. Az 

ember hajlamos arra, hogy bebör-
tönözze magát hazugságokba, el-
képzelt valóságokba, régi traumák-
ba, ismétlődő bántalmazásokba. 
Hajlamos engedni a kómaállapot-
nak, és tehetetlenül reménykedni 
a csodákban. De meddig tarthat-
juk fogva saját magunk?” – olvas-
ható a produkció ismertetőjében. 
Amint Rancz András látványterve-
ző fogalmazott, az ébredés előtti 
rémálmok világát vetítéssel érték 
el úgy, hogy az egyik vetítővászon 
szerepét betöltő hálót a nézőtér és 

a színpad közé feszítették ki. A pro-
dukcióban szereplő színészek arról 
beszéltek, milyen kihívás számukra 
Nagy Botond rendezővel és az álta-
la szervezett, fi atalokból álló csa-
pattal együtt dolgozni. Szerintük 
a rendező és csapata egy teljesen 
új színházi világot hoz, aminek 
megfelelni a tapasztalt színészek-
nek is nagy feladat. Visky And-
rás, a színház művészeti vezetője 
Thomas Ostermeier kortárs német 
rendezőt idézve kijelentette: Hen-
rik Ibsen korszakába léptünk, ő 

HENRIK IBSEN NÓRA CÍMŰ DARABJÁBÓL KÉSZÜLT KÜLÖNLEGES ADAPTÁCIÓT MUTAT BE SZOMBATON A KOLOZSVÁRI MAGYAR SZÍNHÁZ

Tehetetlenül reménykedni a csodákban

közel másfél évszázada ugyanis a 
legkorszerűbben fogalmazta meg 
azt a válsághelyzetet, amelybe a 
nyugati kultúra jutott, azt a kort, 
amelyikben „egyetlen vallásos 
hely maradt: a pénz temploma”. 
Az előadásban Nóra szerepét Öt-
vös Kinga játssza, színpadképét, 
jelmezeit Carmencita Brojboiu, 
digitális grafi káját Szederjesi 
Szidónia, zene és hangtervét Kó-
nya-Ütő Bence készítette. A stú-
dió-előadás bemutatóját szomba-
ton tartják.

 » Egy helyben 
toporgás. A sza-
badság ellentéte. 
Az ember hajla-
mos arra, hogy 
bebörtönözze 
magát hazugsá-
gokba, elképzelt 
valóságokba.

senytárgyalást, ezt követően derül 
ki, találnak-e megfelelő kivitelezőt, 
aki vállalná a munkát. Ha minden 
jól megy, akkor május 20-án meg-
köthetik a szerződést a kivitelezés-
re. A munkálatokat 12 hónap alatt 
kell elvégezni. A múzeum épülete az 
1770-es években épült, a terv szerint a 
régi szárnyat újítanák fel, renoválnák 
a homlokzatot, tetőszerkezetet, az 
esővíz-elvezető rendszert, a fűtés- és 
villanyhálózatot is.

 

Különleges látványelemekben bővelkedik a Kolozsvári Állami Magyar Színház új produkciója, a Nagy Botond  által rendezett Nóra 

 » Több évig 
tartó bürokrati-
kus folyamatok 
újabb állomása-
ihoz érkeztek, 
és ha minden jól 
megy, akkor már 
a tényleges mun-
kálatoknak is 
lehet eredménye 
ebben az évben.

 » GERGELY IMRE 

Úgy tűnik, fontos gyergyószent-
miklósi művelődési intézmény, 

a Tarisznyás Márton Múzeum felújí-
tása is elkezdődik idén – jelentette 
be tegnapi sajtótájékoztatóján Nagy 
Zoltán, a város polgármestere. Kifej-
tette, több évig tartó bürokratikus 
folyamatok újabb állomásaihoz ér-
keztek, és ha minden jól megy, ak-
kor már a tényleges munkálatoknak 
is lehet eredménye ebben az évben. 
A Tarisznyás Márton Múzeum fel-
újításának szándéka már több mint 
tíz éve szerepel napirenden Gyer-
gyószentmiklóson, 2008 óta több 
pályázatot is benyújtottak ezzel 
a céllal. 2017 júliusában az intéz-
mény udvarán írták alá a Központi 
Fejlesztési Régió vezetőjével a fi-
nanszírozási szerződést, azaz 3,2 
millió lejt nyert a székelyföldi város 
a felújításra. Azóta azonban érdemi 
előrelépés nem történt, annak elle-
nére, hogy a múzeum vezetősége 
2018 elején már úgy gondolkodott, 
hogy az építkezés idejére bezárja 
a kiállításokat és a leltárában lévő 
tárgyak költöztetését tervezte.

Ami azóta történt, jó példa a ro-
mániai közbeszerzések körüli ál-
lapotokra. Háromszor írták ki a 
kivitelezési tervek elkészítésére a köz-
beszerzést. Az első kettőre egyetlen 
tervező sem jelentkezett, csak a har-
madik alkalommal tudtak tervezőt 

találni. A tervek tavaly nyár végére 
elkészültek, azóta pedig 12 szakelle-
nőrhöz hordozták a dokumentációt 
az ország különböző városába, hogy 
mindegyiktől megkaphassák a szük-
séges jóváhagyásokat. Februárban 
benyújtották az iratcsomót a Köz-
ponti Fejlesztési Régióhoz, amely 
a múlt héten jelezte, az ő szakértői 
is rendben találták, tehát kiírható a 
közbeszerzés a felújítás kivitelezésé-
re. Március 19-én meghirdetik a ver-

Nekilátnak a gyergyói múzeum felújításának

A gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum épülete jócskán rászorul az alapos felújításra 

Életre kelt dekadens
történetek Szatmáron

A szatmárnémeti Északi Színház-
ban folytatódik a Havi Dráma 

felolvasószínházi sorozat. A Harag 
György Társulat a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetemmel és a Látó 
szépirodalmi folyóirattal közösen 
indított programjában ma 19 órától 
Martin McDonagh drámája lesz 
látható Bándi Johanna, László 
Zita és Varga Sándor előadásában. 
„Katuriant, az írót egy meg nem 
nevezett totális diktatúra rendőrei 
kezelésbe veszik, mert úgy tűnik, 
dekadens történetei életre keltek, 
több gyermek halálát okozták. 
A tét messze több, mint a fizikai 
túlélés. 

Az Erőszakik, illetve a Három 
óriásplakát Ebbing határában 
című filmek író-rendezőjeként is 
ismert Martin McDonagh Olivi-
er-díjas drámája az erőszak nyelvét 
költészetté nemesítve gondolkodik 
a szó erejéről, a művészet felelős-
ségéről, bűnről és bűnhődésről” 
– olvasható a társulat közleményé-
ben. A felolvasószínházi sorozat-
ban most is egy fiatal, pályakezdő 
rendező kap lehetőséget a bemu-
tatkozásra és bizonyításra. Az 
előadás rendezője a nagyváradi 
Tasnádi-Sáhy Péter, aki 2017-ben 
diplomázott a Marosvásárhelyi Mű-
vészeti Egyetem rendezői szakán, 
Bocsárdi László osztályában. Az 
előadásra a belépés ez alkalommal 
is ingyenes. (K. J.)
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