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Számos európai egyetem 
színművészetis hallgatói, 
valamint a színházi szakma 
jeles képviselői vesznek részt 
a holnap kezdődő, két hétig 
tartó marosvásárhelyi Stúdió 
Fesztiválon.

 » ANTAL ERIKA

S zámos európai egyetemről 
érkeznek diákok, tanárok, 
színházrendezők, teatroló-

gusok, kritikusok, színháztudomá-
nyi szakemberek a november 13. és 
24. között tartandó marosvásárhe-
lyi Stúdió Fesztiválra. A rendezvé-
nyen 240 színis hallgató vesz részt 
nemcsak romániai egyetemekről, 
hanem magyarországi, horvátor-
szági, ukrajnai, orosz, olasz, angol, 
német oktatási intézmények diák-
jai is jelen lesznek. A programso-
rozatot ötödik alkalommal szervezi 
meg a Marosvásárhelyi Művészeti 
Egyetem a Maros megyei önkor-

KEZDŐDIK MAROSVÁSÁRHELYEN A KÉT HÉTIG TARTÓ, SZÁMOS SZAKMAI PROGRAMOT KÍNÁLÓ STÚDIÓ FESZTIVÁL

Színis hallgatók nemzetközi találkája

Elismert szakmabeliek részvételét is beharangozták 

 » A rendezvé-
nyen 240 színis 
hallgató vesz 
részt romániai és 
külföldi egyete-
mekről.

mányzat és a marosvásárhelyi pol-
gármesteri hivatal támogatásával.

A beharangozó sajtótájékoztatón 
tegnap elhangzott, a közel kéthe-
tes találkozó keretében minden di-
áknak lehetősége lesz részt venni 
különböző workshopokon, elméleti 

és gyakorlati bemutatókon tanulni. 
Balási András, a művészeti egyetem 
rektorhelyettese kiemelte Patrice 
Pavis világhírű francia teatrológus 
részvételét, valamint az elismert 
szakember által tartott kétnapos 
műhelymunkát.

A francia teatrológus Pozsonyban 
látta a vásárhelyi Művészeti Egye-
tem hallgatóinak egyik előadását, 
amely felkeltette az érdeklődősét, 
nagyon elégedetten nyilatkozott 
róla, és most eljön Marosvásárhely-
re, hogy megossza szakmai tapasz-
talatát a fesztivál résztvevőivel is 
– hangzott el a sajtótájékoztatón. 
A fesztivál létrejöttéért elsősorban 
Oana Leahut illeti köszönet – mu-
tatott rá Balási. A Marosvásárhely 
Művészeti Egyetem román tagoza-
tának rektorhelyettese csapatával 
együtt mindent megtett az 5. Stú-
dió Fesztivál megszervezéséért. 
Mint mondta, két része lesz az ese-
ménysorozatnak: az egyik a kuta-
tásra fókuszál, a másik az előadá-
sokra, a színészi munkára. „Az idei 
fesztivál lényege a találkozókon 

alapszik. Nemzetközi találkahely-
ről van szó, valamennyi meghívot-
tunk találkozik egymással, diákok 
tanárokkal, rendezőkkel, teatro-
lógusokkal, színházelméleti szak-
emberekkel. Nagy esemény lesz, 
amelynek jelentőségét valamennyi 
munkatársam megértette, és min-
dent megtett, hogy sikerüljön meg-
szervezni” – hangsúlyozta Oana 
Leahu. A hivatalosan szerdán kez-
dődő rendezvénysorozatnak lesz 
egy nulladik napja is, ma, amikor 
Anatolij Praudin orosz rendező tart 
műhelymunkát Csehov címmel. 
A továbbiakban Patrice Pavis ku-
tatóműhelye várja a jelentkezőket. 
Ő anyanyelvén, franciául tartja a 
workshopját. Joost Vrouenraets, 
Forgács Péter, Mykhail Uritskiy és 
Leonid Popov, Monica Vannucchi, 
Edith Buttingsrud Pedersen tart 
képzést, a hazaiak közül pedig Pat-
kó Éva, Lucian Matei, Marin Fagu, 
Geo Dinescu – néhány név, akiktől 
a művészetis diákok tanulhatnak. 
A kéthetes sorozat minden napján 
lesz két-két előadás.
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 » KRÓNIKA

Veress László színművész belopta 
magát a közönség szívébe, aktí-

van részt vállalt a sepsiszentgyörgyi 
színház és a város életében is, mely-
nek közismert, illusztris polgára 
volt haláláig – írta közleményében 
a Tamási Áron Színház a hétvégén 
baleset következtében elhunyt het-
vennégy éves művészről. A színészt 
gyalogátjárón ütötte el egy gépkocsi, 
a kórházban belehalt sérüléseibe. 
Veress László 1945-ben született Ko-
lozsváron, a Marosvásárhelyi Szín-
művészeti Főiskolán végzett 1971-
ben, és az egyetem elvégzése után a 

sepsiszentgyörgyi színházhoz szer-
ződött, ahol folyamatosan, nyugdí-
jazása után is játszott. „Társulatunk 
oszlopos tagjává vált, hisz a legelső 
szerepétől 2012-ig nem volt olyan év, 
hogy legalább két új produkcióban 
ne kapott volna szerepet, de olyan 
évadok is voltak, amikor minden 
előadásban játszott. Főként gyötrődő 
vagy gátlásos fi gurák megformálásá-
val tűnt ki, de sok nagyszerű komi-
kus szerepet is alakított, és a legki-
sebb karakterfi guráit is gondosan 
kidolgozta” – olvasható a társulat 
közleményében. Sepsiszentgyörgyi 
munkája mellett más erdélyi színhá-
zaknál is örömmel vállalt szerepeket.

Illusztris polgár volt a színművész Több száz fellépő a néptánctalálkozón
 » BÍRÓ BLANKA

Több százan léptek színpadra, és 
mintegy kétezren nézték meg 

a produkciókat a hétvégén Sepsi-
szentgyörgyön a 31. népzene- és 
néptánctalálkozón. A kétnapos ren-
dezvényt a Háromszék Táncegyüt-
tes és a Lajtha László Alapítvány 
szervezte. Gyermek- és ifj úsági, va-
lamint hivatásos néptánc- és nép-
zenei csoportok léptek fel, és ren-
geteg kísérőprogram szórakoztatta 
a résztvevőket. Ivácson László, a 
Háromszék Táncegyüttes vezetője 
úgy értékelte, évről évre színvonala-
sabbak a koreográfi ák, és a fellépők 
viselete is egyre jobb minőségű a 
Csoóri Sándor-program támogatá-
sának köszönhetően. A rendezvény 
keretében tartották a VI. székelyföl-
di legényesversenyt, amelyen tizen-

ketten vetélkedtek: a kötelező pró-
bán a mérai Muszka György táncát, 
a szabadon választott próbán egy 
kalotaszegi legényest kellett bemu-
tatniuk. Az év kiváló legényestánco-
sa az alsóboldogfalvi Mátéfi  Csaba 
lett. A Romániai Magyar Néptánc 
Egyesület (RMNE) szintén a Csoóri 
Sándor-program támogatásával ké-
szítette el az Erdélyi Néptánctudás 
Tárát, amelyet bemutattak a talál-
kozón. A tudástár elérhető a www.
erdelyineptanctudastar.neptanc.ro 
oldalon, amelyet tovább bővítenek 
majd. A Kallós Zoltán néprajzkutató 
mezőségi gyűjtéseiből összeállított 
daloskönyvet Györfi  Erzsébet nép-
dalénekes, énekpedagógus mutatta 
be, a könyvben a dalszövegek mel-
lett kották is vannak, és CD-mellék-
letén több mint tízórányi hangfelvé-
tel hallható.

 » Ivácson Lász-
ló, a Háromszék 
Táncegyüttes 
vezetője úgy 
értékelte, évről 
évre színvonala-
sabbak a ko-
reográfi ák, és a 
fellépők viselete 
is egyre jobb mi-
nőségű a Csoóri 
Sándor-program 
támogatásának 
köszönhetően. 

Veress László színész tragikus baleset következtében hunyt el a hét végén Számos ifjúsági néptánccsoport is szerepelt a sepsiszentgyörgyi népzene- és néptánctalálkozón 




