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Susan Sontag amerikai író, 
aktivista egyetlen színmű-
ve, az Alice az ágyban című 
dráma bemutatására készül 
a Kolozsvári Állami Magyar 
Színház. A stúdió-előadás 
premierjét szombaton láthatja 
a közönség.

 » KRÓNIKA

A gondolkodóként, esszéíró-
ként, újságíróként és femi-
nista aktivistaként is ismert 

Susan Sontag Alice az ágyban című 
színművét mutatja be szombaton a 
Kolozsvári Állami Magyar Színház 
Porogi Dorka rendezésében. Visky 
András, a kolozsvári színház mű-
vészeti igazgatója tegnap sajtótájé-
koztatón elmondta: a darab egyik 
témája a depresszió, a másik a nagy 
család nyomása az egyik nőtagjá-
ra, hogy feleljen meg az elvárások-
nak – olvasható az MTI-n. Porogi 
Dorka budapesti rendező elmond-
ta: amikor rátalált a darabra, nem 
gondolta, hogy talál olyan bátor 
színházat, amely örülne egy ilyen 
produkciónak. A kolozsvári magyar 
színház fi atal alkotók számára ki-
írt pályázata azonban lehetőséget 
teremtett számára az előadás meg-
rendezésére. Mint fogalmazott, Su-
san Sontag műve annyiban feminis-

AZ ALICE AZ ÁGYBAN CÍMŰ SUSAN SONTAG-DRÁMA BEMUTATÁSÁRA KÉSZÜL A KOLOZSVÁRI MAGYAR SZÍNHÁZ

Női lélek a depresszió és elnyomás csapdájában

Kézdi Imola (középen) játssza a Susan Sontag drámájából készült, Alice az ágyban című előadás főszerepét, a premiert szombaton tartják Kolozsváron 

 » A darab egyik 
témája a depresz-
szió, a másik a 
nagy család nyo-
mása az egyik 
nő tagjára, hogy 
feleljen meg az 
elvárásoknak

ta mű, hogy főhőse egy nő, aki nem a 
férfi akhoz viszonyítva határozza meg 
önmagát, az előadás pedig egy álla-
pot kinagyítása. Arra keresi a választ, 
hogy mi a baja a lelki problémákkal 
küszködő Alice-nak. Erre több válasz-
lehetőséget is ad, amelyek közül a 
néző választhat. Elmondta: olyan lát-
vány kialakítását kérte a színpadkép 
és a jelmezek megalkotóitól, Kupás 
Annától és Adrian Ganeától, amely 
beindítja a nézők képzeletét. Amint 
Kupás Anna fogalmazott: olyan 
színpadi teret alakítottak ki, mint 
egy elme belülről, amibe bármi be-

szűrődhet. Az Alice szerepét alakító 
Kézdi Imola elmondta: Susan Sontag 
drámája egyáltalán nem színészbarát 
mű, érződik rajta, hogy a szerző nem 
igazi drámaíró, a konfl iktus csak a 
főhősön belül van. Hozzátette: zsák-
utca lett volna Alice hisztériáját „egy 
az egyben” bemutatni, az volt a ki-
hívás, hogy az egyszerűség eszközé-
vel közelítsen Alice alakjához. Visky 
András kifejtette, az Alice az ágyban 
a kolozsvári magyar társulat fi atal, 
pályakezdő rendezők számára meg-
hirdetett pályázatának a negyedik 
előadása. A 2017-ben meghirdetett 

pályázatra 31 pályamunka érkezett. 
Ezek közül választották ki a legér-
dekesebbnek tartott négy projektet, 
amelyek keretében összesen 21 fi atal 
alkotó számára biztosítottak lehe-
tőséget az előadások létrehozására. 
Visky András hozzátette: a romániai 
színházi szakma a kolozsvári magyar 
színházat tartja az ország egyik leg-
erősebb társulatának. A pályázatot 
nyert fi atal rendezők, dramaturgok, 
díszlettervezők arra kaptak lehetősé-
get, hogy az ország egyik legerősebb 
társulatával valósíthassák meg elkép-
zeléseiket.
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 » ANTAL ERIKA

Nemcsak Marosvásárhelyen és Ma-
ros megyében, de Erdély számos 

településén, fesztiválokon, találko-
zókon lépett fel idén a Maros Művé-
szegyüttes, amely a hagyományos 
folkműsorokon kívül táncszínházi 
produkciókat is bemutatott. Több 
alkalommal jártak Magyarországon: 
Kisvárdán, Gyulán léptek közönség 
elé, Budapesten és környékén, Zala 
megyében, Sopronban és környé-
kén turnéztak. Manchesterben részt 
vettek a Góbé Fesztiválon. Ami még 
hátravan az évből, az szintén moz-
galmas lesz – számolt be a tegnapi 
sajtótájékoztatón Barabási Attila 
igazgató. Tamási Áron Tündöklő 
Jeromosát idén új rendezésben, új 
szereposztással Mikházán a csűr-
színházi napokon mutatta be a Maros 
Művészegyüttes és a Spectrum Szín-
ház. Ezt megelőzően Kisvárdán tar-
tottak egy előbemutatót, amelyre na-
gyon pozitívan reagált a kritika, arra 
biztatva a két társulatot, hogy foly-
tassa, amibe belekezdett. Hasonlóan 
pozitív volt a fogadtatása a produk-
ciónak a gyulai színházi fesztiválon 
és a budapesti Nemzeti Színházban 
is, az ottani fellépések egyik hozadé-
ka, hogy lehetőséget kapott a Maros 
Művészegyüttes a Nemzeti Színház-
zal való együttműködésre. Itthon is 
eredményes évnek bizonyult az idei 
– hangsúlyozta Barabási Attila. Az 
együttes igazgatója kifejtette, míg ko-
rábban nem volt szokás előzetesen je-
gyet váltani az előadásaikra, az idén 

már előre tudták, hogy mikor szá-
míthatnak telt házra, hány jegy kelt 
el egy-egy produkcióra. Hamarosan 
a Maros Művészegyüttes előadásaira 
a Biletmasteren is lehet jegyet foglalni 
– tette hozzá. A sajtótájékoztatón az is 
elhangzott, hogy ugyancsak az idei év 
sikerei közé tartozik, hogy a Magyar 
Táncművészeti Egyetem Marosvásár-
helyen működteti kihelyezett tagoza-
tát, a Maros Művészegyüttessel part-
nerségben, annak Arany János utcai 
székhelyén. Összesen 33 erdélyi hiva-
tásos néptáncos tanul az egyetemen. 
Az igazgató azt is bejelentette, hogy 
december legnagyobb eseményé-
nek a 14-én, szombaton sorra kerülő 
Gyöngykoszorúk gyöngye néptánc-
találkozó ígérkezik. Ahogy Barabási 
Attila elmondta, 27 csoport, mintegy 
600–700 táncos lép színpadra, vala-
mennyien más-más vidék táncrendjét 
mutatják be, saját zenekarral, saját 
népviseletben. „Az Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesület (EMKE) 
Maros megyei szervezete újból célul 
tűzte ki a Gyöngykoszorú néptáncta-
lálkozók megszervezését, amit még 
Szabó György Pál néhai EMKE-el-
nök kezdeményezett” – mondta az 
igazgató, akinek javaslatára idéntől 
azoknak a településeknek, ame-
lyek vállalták a néptánctalálkozók 
szervezését, átadják a Szabó György 
Pál-díjat. A szombat esti gálamű-
sort a körtvélyfáji kilencéves Szász 
Csanád László, a Fölszállott a páva 
népzenei tehetségkutató döntőjébe 
bejutott Maros megyei versenyző 
nyitja meg.

 » K. J.

Rendezőként mutatkozik be Pálff y 
Tibor, a sepsiszentgyörgyi Tamá-

si Áron Színház színművésze: Ivan 
Viripajev kortárs orosz szerző Illúziók 
című komédiáját állította színpadra. 
A bemutatót pénteken és szombaton 
este 7 órától tekintheti meg a közön-
ség a sepsiszentgyörgyi színház ka-

maratermében. Pálff y Tibort elsősor-
ban színészként ismeri a szakma és 
a közönség, de kacsingat a rendezés 
felé is, így múlt évben beiratkozott a 
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem 
rendezői mesteri szakára Keresztes 
Attila és Sebestyén Aba osztályába – 
közölte a sepsiszentgyörgyi színház. 
Pálff y Tibor Illúziók című rendezése 
vizsgaelőadásnak számít az egye-
temen. „Rendkívül gazdag szöveg, 
mely humoros és egyben költői. Úgy 
érinti az emberi lét legfontosabb kér-
déseit – szerelem, család, halál, és 
egyáltalán, hogy miért vagyunk, mit 
keresünk a világban –, hogy elmesé-
li négy ember történetét. Éppen ezért 
volt izgalmas kihívás számunkra, 
hogy nincsenek benne valódi élet-
helyzetek, csupán monológok, me-
lyek mindig új nézőpontból láttatják 
az elmesélt eseményeket” – nyilatko-
zott a rendező a kortárs orosz darab-
ról. Ivan Viripajev drámaíró, forgató-
könyvíró, fi lmes és színházi rendező, 
színész az orosz Új Dráma mozgalom 
egyik vezéregyénisége. Irkutszkban 
született 1974-ben, és mintegy másfél 
évtizede robbant be az orosz színhá-
zi köztudatba. A Viktor Rizsakov ren-
dezővel közösen elindított Oxigén 
elnevezésű művészeti mozgalmuk 
– mely Viripajev egyik első, nagy si-
kerű drámájáról kapta a nevét – új 
hangvételű és szellemiségű színházi 
nyelv megteremtésére tesz kísérletet. 
Többnyire groteszk hangvételű szín-
padi műveit több európai nyelvre 
is lefordították, és sikerrel játsszák 
szerte a világon.

A művészegyüttes eredményei Rendezőként mutatkozik be Pálff y Tibor 

 » Pálff y Tibort 
elsősorban 
színészként 
ismeri a szakma 
és a közönség, 
de kacsingat a 
rendezés felé is.

Kortárs orosz darabot mutat be a szentgyörgyi színház




