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Klasszikus és újszerű előadá-
sokat egyaránt láthat majd a 
kolozsvári közönség a legjobb 
európai színházak előadásá-
ban. November 19–30. között 
ugyanis a kincses városban 
tartják az Európai Színházi 
Unió fesztiválját (UTE FEST).

 » PAP MELINDA

E gy éve még utópiának tűnt, 
hogy idén ősszel Kolozsvá-
ron találkozzanak az európai 

színházak legjobbjai, különleges 
erőfeszítéssel mégis sikerült tető 
alá hozni, hogy november 19–30. 
között a kincses városban tartsák 
az Európai Színházi Unió 18. fesz-
tiválját (UTE FEST).

Annál is inkább, hogy a nívós 
színházi eseményt 11 év kihagyás 
után sikerül újra megszervezni, 
az utolsót 2008-ban tartották, 
szintén Kolozsváron – mutatott 
rá a fesztivált beharangozó hétfői 
sajtótájékoztatón Tompa Gábor, a 
Kolozsvári Állami Magyar Színház 
igazgatója, az Európai Színházi 
Unió (UTE) elnöke. Az európai 
színházak legrangosabb eseménye 
elsősorban anyagi okok miatt ma-
radt el, és Tompa Gábor szerint az-
zal a reménnyel indítják újra, hogy 
ismét rendszeressé válik.

Román és magyar 
pénzt is kaptak
Az UTE FEST 18. kiadásának meg-
szervezését a román művelődési 
minisztérium, a magyarországi 
Bethlen Gábor Alap és a kolozsvári 
polgármesteri hivatal támogatta, a 
román és magyar fél hozzájárulása 
65-35 százalékos arányban oszlik 
meg. A mintegy 400 ezer euróra 
rúgó költségvetésből körülbelül 75 
ezret a helyi büdzséből biztosítot-
tak. A sajtótájékoztatón jelen lévő 
Oláh Emese alpolgármester szerint 
elsősorban amiatt, mivel egy ilyen 
rangos fesztiválnak helye van a kin-
cses városban.

Igaz, a támogatások ellenére is 
meg kellett húzni a nadrágszíjat 
és ki kellett húzni pár projektet, 

TIZENEGY ÉV KIHAGYÁS UTÁN A KINCSES VÁROSBAN TARTJÁK AZ EURÓPAI SZÍNHÁZI UNIÓ FESZTIVÁLJÁT

Kolozsváron az európai színházak legjava

A Rómeó és Júlia című, Michal Dočekal által rendezett prágai előadás is a kincses városba érkezik 
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ugyanis – mint kiderült – a fesztivál 
korábbi kiadásai két hónapon ke-
resztül zajlottak többszörös költség-
vetésből. Tompa Gábor elmondta, az 
Európai Színházi Unióba nem köny-
nyű bekerülni, a Kolozsvári Magyar 
Állami Színháznak is több évet kel-
lett várni erre, át kellett esni a tűzke-
resztségen, de ez idő alatt a teátrum 
és a társulat is felnőtt a feladathoz. 
Tompa Gábor rendezőként 2005, 
a magyar színház 2007 óta tagja a 
nívós szakmai testületnek, melybe 
valamennyi színház – országtól és 
szakmai sikerektől függetlenül – évi 
13 ezer eurós tagsági díjat fi zet. Ro-
mániából alapítótagként a bukaresti 
Bulandra színház, a szintén fővárosi 
Nottara színház, a nagyszebeni Radu 
Stanca-színház és a kolozsvári román 
nemzeti színház tagja még a színházi 
szövetségnek, Magyarországot egye-
dül a budapesti Vígszínház képvise-
li. A színházi unió fő célja a színházak 
közötti nemzetközi együttműködés, 
koprodukciók létrehozása, rendező- 
és színészcsereprogramok működte-
tése, illetve nem utolsósorban az UTE 
FEST megszervezése. Tompa Gábor 
rámutatott: napjainkban, amikor az 
európai kultúra és identitás válság-
ban van, különösen fontos ennek be-
mutatása, különösen, hogy a színház 

is Európában, az ókori Görögország-
ban gyökerezik.

Klasszikus és újszerű 
megközelítés
A november 19–30. között zajló fesz-
tiválon az UTE 16 tagszínháza közül 
14 lép színpadra, a moszkvai Maly 
színház kínai vendégelőadása miatt, 
a bécsi Volkstheatre premierje miatt 
marad távol. A meghívott előadások 
nem épülnek egy bizonyos téma köré, 

ugyanis túl későn derült ki, hogy egy-
általán megtarthatják a fesztivált. 
Minden színház két előadást ajánlott, 
melyek közül úgy válogattak, hogy 
egyensúlyban legyenek a nagy és a 
kis, de érdekes produkciók. Klasszi-
kus és újszerű előadásokat egyaránt 
láthat majd a kolozsvári publikum. Az 
UTE FEST november 19-én a Kolozs-
vári Állami Magyar Színház legújabb 
premierjével rajtol, a drezdai színház-
zal koprodukcióban készült Kurázsi 
mama és gyermekei című előadás-
ból magyar, német és vegyes verzió 
is lesz, a kincses város közönsége az 
előbbit láthatja a kolozsvári színészek 
előadásában.

Az érdekesebb előadások között a 
házigazda a portói Danton halála, a 
luxemburgi Mámor, a prágai Romeó 
és Júlia, valamint a milánói Az Iste-
nek korában – Odüsszeusz cipésze 
című produkciót említette. Ezek 
mellett egy uniós támogatással ké-
szült projektet is bemutatnak, a di-
ákok által írt Concord fl oral öt szín-
ház együttműködése révén valósult 
meg. Az esti előadásokat másnap 
délelőtt szakmai beszélgetés köve-
ti a színház előcsarnokában, ahol 
a produkciók mellett az alkotók az 
európai színház és az UTE jövőjével 
kapcsolatos meglátásaikat is meg-
vitatják. Az előadásokra jegyek a 
színház jegypénztárában és online 
válthatók produkciótól függően 40-
60 lej közötti áron.
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Elkezdődött az értékteremtő tudomány egy hónapon át tartó ünnepe
 » K. J. 

Az értékteremtő tudomány áll a Ma-
gyar tudomány ünnepe országos 

rendezvénysorozat középpontjában 
– emelte ki a program veszprémi meg-
nyitóján Barnabás Beáta, a Magyar Tu-
dományos Akadémia (MTA) főtitkárhe-
lyettese tegnap. A Pannon Egyetemen 
tartott ünnepségen Barnabás Beáta 
arról beszélt, hogy a tudomány átszö-
vi a mindennapjainkat, művelői nap-
ról napra új értéket teremtenek. Mint 
mondta, a Magyar Tudományos Aka-
démia életében új korszak kezdődött 
azzal, hogy szeptember 1-jétől a kutató-
intézeti hálózatát Eötvös Loránd Kuta-
tási Hálózat (ELKH) működteti. Lovász 

László, a Magyar Tudományos Akadé-
mia (MTA) elnöke azt hangsúlyozta, 
hogy a szervezeti változás ellenére az 
Akadémia legfontosabb feladata to-
vábbra is a tudomány eredményeinek 
közvetítése, emellett fontos a fi atalok 
megszólítása és annak tudatosítása 
bennük, hogy Magyarországon szá-
mos területen világszínvonalú kutatás 
zajlik. Az idei programsorozat előadá-
sai között szerepel egyebek mellett a 
Kárpát-medence tűzhányóiról, a mes-
terséges intelligencia rákkutatásban 
betöltött szerepéről és a skizofrénia 
gyógyításáról szóló értekezés. Szintén 
Értékteremtő tudomány címmel szer-
vezik meg a magyar tudomány napját 
Erdélyben: A rendezvény fővédnöke 

Lovász László, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia elnöke. A novemberi, 
több erdélyi helyszínen szervezendő 
programsorozat megnyitóünnepsé-
gét Kolozsváron tartják november 22-
én két helyszínen: a Sapientia EMTE 
Tordai úti székházában, valamint 
a Lucian Blaga Központi Egyetemi 
Könyvtárban – olvasható az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület (EME) honlapján. 
A rendezvénysorozat keretében tart-
ják az EME szakosztályainak és fi ók-
egyesületeinek tudományos üléssza-
kát, konferenciát szervez az egyesület 
természettudományi szakosztálya is. 
November 8–9-én tartják a 23. erdélyi 
orvosnapokat Csíkszeredában, novem-
ber 21-én az EME jog-, közgazdaság- és 

társadalomtudományi szakosztálya 
szervez rendezvényeket. Megtartják a 
tudománynapi események keretében 
a nemzetközi közgazdaság- és gaz-
dálkodástudományi konferenciát, a 
műszaki tudományos ülésszakot, ma-
tematika- és informatikakonferenciát. 
Az EME agrártudományi szakosztálya 
és a sepsiszentgyörgyi fi ókegyesület 
agrártudományi konferenciát szervez. 
Az egy hónapon át tartó rendezvény-
sorozatot 2003 óta szervezik meg arra 
emlékezve, hogy Széchenyi István 
1825. november 3-án birtokainak egy 
évi jövedelmét ajánlotta fel a Magyar 
Tudományos Akadémia (MTA) elődjé-
nek számító Tudós Társaság megalapí-
tásához.

 » Széchenyi 
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A budapesti Vígszínház A diktátor című produkciója is szerepel a fesztiválon 




