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Nyilvános barterrel zárul 
szombaton a Shoshin Színházi 
Egyesület ötödik nyári tábo-
ra, amelyet a Kolozs megyei 
Mérán szerveznek a héten. 
A színházi jellegű esemény 
lényege, hogy egy csere kereté-
ben a résztvevők és csoportok 
megmutassanak valamit saját 
kultúrájukból.

 » B. L. J.

A Shoshin Nemzetközi Szín-
házi Rezidenciák prog-
ram keretében szervezett 

Botok, kövek és az éneklő test – 
A kölcsönösség színháza című mű-
helymunka zárópillanatára barter 
formájában kerül sor. A különleges 
esemény szombaton 19 órakor kez-
dődik a mérai Szarka-telek csűrjé-
ben (a Méra Világzenei Csűrfeszti-
vál helyszínén).

A kolozsvári székhelyű Shoshin 
Színházi Egyesület által ötödik 
alkalommal szervezett tábort Do-
nald Kitt és Kai Bredholt, a nem-
zetközi hírű dániai Odin Teatret 
színészei vezetik. A műhelymun-
ka első részében a résztvevők saját 
etűdöket hoznak létre, amelyeket 
aztán egyéb hozott anyagokkal 
(dalok, táncok, versek) ötvöznek, 
és a táborvezetők irányításával, 
illetve helyiek bevonásával közö-
sen születik meg a végső barter: 
dalokból és költészetből álló est.

A barter, mint színházi jellegű 
esemény, az Odin Teatret munkás-
ságából ered, és lényege, hogy egy 
csere keretében a résztvevők és cso-

A SHOSHIN-TÁBOR RÉSZTVEVŐI SAJÁT ETŰDÖKET HOZNAK LÉTRE, AMELYEKET AZTÁN DALLAL, TÁNCCAL, VERSSEL ÖTVÖZNEK

Szociális miliő teatralizálása Mérában

A Shoshin Színházi Egyesület által szervezett táborban egy csere keretében a résztvevők és csoportok megmutatnak valamit saját kultúrájukból

 » A barter szo-
ciopolitikai érté-
ke az interkultu-
rális jellegben, az 
egyének, tör-
zsek, csoportok 
párbeszédében, 
az önkifejezésre 
való buzdításban 
rejlik.

portok megmutassanak valamit saját 
kultúrájukból. „Az áru, amivel keres-
kedünk, kulturális jellegű” – fogal-
mazott Eugenio Barba olasz rendező 
egy interjúban az 1970-es években. 
A barter egy előre megrendezett előa-
dás, amit egyetlenegyszer lehet meg-
tekinteni. Szociopolitikai értéke az 
interkulturális jellegben, az egyének, 
törzsek, csoportok párbeszédében, az 
önkifejezésre való buzdításban rejlik. 
A barterben valójában hagyományok 

találkoznak, de ez a hagyomány lehet 
szigorúan személyes is, így a hiphop 
kényelmesen megfér az évszázados 
népdalok mellett.

Az évtizedek folyamán az Odin 
mindinkább fejlesztette a barter esz-
méjét, így ehhez ma már szorosan 
kötődik a transformance fogalom is 
(a transform és a performance sza-
vak egyesítése), amelynek lényege 
egy adott szociális miliő átalakítása, 
teatralizálása a színházhoz tartozó 

eszközökkel és eljárásokkal (tárgyak, 
akciók stb.).

A kincses városi érdeklődőket 
busz szállítja ki a mérai esemény 
helyszínére 18:15-tól a Kolozsvári 
Magyar Opera elől. Az eseményt 
követően visszafele 21–21:30 között 
indul jármű a helyszínről. A buszon 
a helyek száma korlátozott, a rész-
vételi szándékot csütörtökig lehet 
jelezni a shoshin.mail@gmail.com 
e-mail-címen.
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 » KRÓNIKA

T izedik alkalommal rendezik meg 
a Kolozsvári Magyar Napokkal 

párhuzamosan a helyi vonatkozá-
sú fi lmek szemléjét, a Kolozsvári 
Magyar Filmnapokat. A Tranzit Ala-
pítvány augusztus 18. és 23. között 

a Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
Színház és Film Karával, a Filmtet-
tel, az EMKISZ-szel, a Román Köz-
szolgálati Televízióval, a Minimum 
Partyval, a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetemmel és a Video 
Pontes stúdióval partnerségben szer-
vezi a fi lmnapokat a Tranzit Házban. 

Augusztus 18-án, vasárnap 17 órától 
a 25 éves Video Pontes stúdió retro-
spektív összeállításának első darab-
ja, Maksay Ágnes és Marius Tabacu 
1993-as Címerek golgotája című, a ro-
mániai arisztokrácia felszámolásáról 
szóló kétrészes dokumentumfi lmjét 
vetítik. A szemle során további há-

rom produkció lesz látható az évfor-
dulós kolozsvári alkotóműhely port-
fóliójából. A hivatalos megnyitót, a 
hagyományos bográcsgulyással és 
Kolozsvárhoz kapcsolható együtte-
sek fellépésével hétfő este szervezik, 
a nap a kerek évforduló tiszteleté-
re retrospektív válogatással zárul. 
A hat nap alatt válogatást vetítenek 
a Filmtett és a Minimum Party al-
kotótábor összfi lmterméséből, ösz-
szeállítás látható a BBTE Színház 
és Film Karán, illetve a Sapientia 
EMTE fi lmművészet, fotóművészet, 
média szakán készült alkotásokból, 
levetítik a 2018-as Kulturális Ifj úsági 
Filmnap (KIF) versenyfi lmjeit, bemu-
tatkozik az 50 éves bukaresti Magya-
radás is. A szemlén lesz a legfi ata-
labb helyi alkotóműhely, a Kolozsvár 
Filmműhely (KoFi) debütje. Vetítik 
még Schneider Tibor Hazakeresők 
– svábok, csángók úton című 2001-
es dokumentumfi lmjét, Radó Gyula 
A séta című, Földes Mária erdélyi 
holokauszttúlélő, színműíró emléké-
re készült 2016-os dokumentum-já-
tékfi lmjét, a nemrég elhunyt Egyed 
Péter költő, íróra és Horváth Andor 
esszéíró, műfordítóra vetítéssel és 
beszélgetésekkel emlékeznek.

Debüt, megemlékezés a Kolozsvári Magyar Filmnapokon

 » A Kolozsvári 
Magyar Filmna-
pokon bemu-
tatkozik az 50 
éves bukaresti 
Magyaradás is.

Lencsevégre kapott alkotás. A kincses városi szemlén lesz a legfi atalabb helyi alkotóműhely, a Kolozsvár Filmműhely (KoFi) debütje




