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A kolozsvári közönséget is 
meghódította kedden este a 
sepsiszentgyörgyi Tamási Áron 
Színház és a sZempöl Off chest-
ra zenekar többszörösen díja-
zott produkciója, az Alice. A 
Lewis Carroll művein alapuló, 
Bocsárdi László rendezte előa-
dás emberi létezésünk abszur-
dumait állítja refl ektorfénybe.

 » KISS JUDIT 

S odró erejű, káprázatos lát-
ványvilágú, univerzumte-
remtő zenei erővel rendel-

kező előadás a sepsiszentgyörgyi 
Tamási Áron Színház és a sZempöl 
Off chestra közös produkciója, az 
Alice. A Bocsárdi László rendezte, 
két éve bemutatott előadást, ame-
lyet tavaly ősszel méltán díjazott 
többszörösen Magyarországon a 
Színházi Kritikusok Céhe, a kolozs-
vári közönség is megtekinthette 
kedden este a magyar operában.

Színpadra költöztetett 
„másik dimenzió”
Lewis Carroll Alice-regényeinek a 
világok közötti átjárhatóságra, a 
kézzelfogható valóság törvényeitől 
való elidegenedésre összpontosító, 
emberi létezésünk abszurdumaira 
rávilágító dimenzióit az érzékek 
számára megközelíthetően „költöz-
tette” színpadra Bocsárdi László. 
Az előadás sikerének megteremté-
sében oroszlánrésze van a sZempöl 
Off chestra zenekar saját szerzemé-
nyeinek, az erőteljes színészi játék-

KOLOZSVÁRON IS SIKERT ARATOTT A SEPSISZENTGYÖRGYI TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ ALICE CÍMŰ ELŐADÁSA

Beavatás, avagy valaki álmodik bennünket
nak, és nem utolsósorban annak a 
látomásszerű, sziporkázóan ötletes 
és a valóságtól a carrolli dimenziók-
hoz méltóan elemelkedő jelmezvilág-
nak, amely Kiss Zsuzsanna munkáját 
dicséri. Az előadás címszereplője, Ko-
rodi Janka megérdemelten kapta meg 
Magyarországon a legígéretesebb pá-
lyakezdő díját, de a legjobb zenének 
és a legjobb jelmeznek járó elismerést 
is besöpörte az egyébként számos re-
mek színészi alakítást is felvonultató 
előadás. Amelynek nem esett nehezé-
re a majdnem két óra alatt meghódí-
tani a Kolozsvári Magyar Opera népes 
közönségét, a tizenévesek generá-
cióját éppúgy, mint az idősebbekét: 
akadtak szépkorúak is, akik elragad-
tatással beszéltek a pörgő ritmusú, 
erőteljes hangzás- és látványvilágú 
produkcióról.

Mi is Alice vagyunk 
Az abszurd előfutárának is tekintett 
angol író, Lewis Carroll a 19. század 
második felében jelentette meg fan-
tasztikus kisregényeit, az Alice Cso-
daországban és az Alice Tükörország-
ban című, a kézzelfogható valóságon 
túli dimenziókra bátor kézzel ajtót 
nyitogató műveket. Amelyeket ké-
sőbb a bizarrul kedves állat- és csoda-
lény szereplők miatt a gyermekeknek 
szóló irodalom képlékeny területéhez 
is soroltak, de a bennük fellelhető vi-
lágnézet miatt nevezték egzisztencia-
listának, szürrealistának, gótikusnak, 
utópisztikusnak is. Amit valóságnak 
hihetne az ember, az voltaképpen 
csak illúzió, és mi mindannyian a va-
lóság és a képzelet közti szűk határ-
mezsgyén egyensúlyozunk, akárcsak 
Alice – mindezt gyönyörűen húzza 
alá Bocsárdi megközelítése, ugyanis a 

folyton változó, villódzó víziókra em-
lékeztető képi világ ebbe a szürreális 
dimenzióba vezeti el a nézőt. A kiváló 
koreográfi ájú, fi  nom humorú pro-
dukció nézője annál inkább ebben a 
valószerűtlen univerzumban érezheti 
magát, mivel a carrolli világ bizarr la-
birintusaiban bolyongó főhős a néző-
téren, a széksorok közt is felbukkan. 
Mintha azt érzékeltetné: nemcsak én, 
Alice, hanem ha akarjátok, ti maga-
tok, a nézők is megsejthetitek a va-
lóság láthatatlan dimenzióit; ha úgy 
tetszik, mindannyian illúzióink rab-
jai vagyunk, sőt az is megtörténhet, 
hogy valaki álmodik bennünket.

Szemüveg a másként látáshoz
A felnőtté válás allegóriájaként is ér-
telmezett történetben a főszereplőnek 
azzal kell szembesülnie Csodaország-
ban és Tükörországban a szürreális 
lényekkel való találkozásai során, 
hogy bizony sem az idő, sem a tér, 
sem a nyelv, sem maga a létezés nem 
más, mint érzéki csalódás – már per-
sze ha úgy nézzük. És ehhez a más-
ként látáshoz kínál „szemüveget”, 
másfajta optikát a sepsiszentgyörgyi 
társulat produkciója. A Fehér Nyuszi, 

az Őz, a Galamb, a Kalapos, az Áltek-
nőc, a Királynő, Alice alteregói és a 
többi szereplő megjelenése is mind-
mind jó alkalom arra, hogy meg-
többszöröződjenek, számos szögből 
visszatükröződjenek a főhős számára 
megkerülhetetlen kérdések.

„Az Alice a határátlépések iko-
nikus története. Kezeljük akár a ti-
nédzserkorban járó ember újszerű, 
traumatikus testtapasztalásának 
történeteként, akár első pszichedeli-
kus kalandjának leírásaként, vagy a 
világ láthatatlan dimenzióit megsejtő 
egyén pánikszerű öneszméléseként, 
mindenképp olyan történet, amely-
ben valaki beavatódik egy számára 
ismeretlen világba” – olvasható az 
előadás ismertetőjében. Ez a beavatás 
a sepsiszentgyörgyi társulat előadása-
ként más értelemben is beavatásnak 
tekinthető: lehetőséget teremt arra, 
hogy a tinédzserkorú nézők nemcsak 
az abszurd művészetbe nyerhessenek 
betekintést, de részesei legyenek egy 
olyan élménynek, amely magas ní-
vójú színházi nyelven szól hozzájuk. 
És ezáltal kaput nyithat arra az útra, 
amely a minőségi színházi élményhez 
vezeti el őket.
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 » A kiváló 
koreográfi ájú, 
fi nom humo-
rú produkció 
nézője annál 
inkább ebben 
a valószerűtlen 
univerzumban 
érezheti magát, 
mivel a carrol-
li világ bizarr 
labirintusaiban 
bolyongó főhős 
a nézőtéren, a 
széksorok közt is 
felbukkan. Mint-
ha azt érzékeltet-
né: nemcsak én, 
Alice, hanem ha 
akarjátok, ti ma-
gatok, a nézők is 
megsejthetitek a 
valóság láthatat-
lan dimenzióit; 
ha úgy tetszik, 
mindannyian 
illúzióink rabjai 
vagyunk, sőt az 
is megtörtén-
het, hogy valaki 
álmodik bennün-
ket.

Az előadás címszereplője, Alice villódzó víziók szürreális dimenziójába kerül. A Bocsárdi László rendezte, káprázatos látványvilágú sepsiszentgyörgyi előadás sikert aratott Kolozsváron

 » KRÓNIKA

Ú jra megszervezik Nagyszebenben 
az Ars Hungarica elnevezésű ma-

gyar kulturális fesztivált, a rendez-
vénysorozat szombaton kezdődik és 
november 17-ig tart. A HÍD Egyesület 
– Magyar Kulturális Központ immár 
tizennegyedik alkalommal szervezi 

meg a térség közkedvelt kulturális ese-
ményét, amelynek célja, hogy hang-
súlyozza a több évszázados helybéli 
magyar jelenlétet és az eseményekkel 
hozzájáruljon a magyar közösség ér-
vényesüléséhez – írták a szervezők. 
A rendezvénysorozat magyar kultu-
rális gyöngyszemeket igyekszik be-
mutatni, ugyanakkor szándéka, hogy 

hidat képezzen a különböző igények, 
a különböző anyanyelvet beszélők és 
az egyes intézmények között. A prog-
ramban szerepel többek közt opera 
és operett műsor: Benedekff y Kata-
lin & Turpinszky Gippert Béla és a 
Mercurium vonósegyüttes fellépése, 
kiállításmegnyitó, Harcsa Veronika 
és Razvaljajeva Anasztázia Debussy 

dalok újragondolva című koncert-
je, gyermekeknek szóló események, 
fi lmbemutatók. Bemutatják többek 
közt T. Szabó Csaba – Erdélyi régészet 
című könyvének második kötetét, 
több kamarakoncertet is meghallgat-
hat a nagyérdemű. Részletek a www.
szeben.ro/arshungarica honlapon ol-
vashatók.

Újra magyar kulturális fesztivál Nagyszebenben

 » A HÍD Egye-
sület immár 
tizennegyedik 
alkalommal szer-
vezi meg a térség 
közkedvelt kultu-
rális eseményét.




