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Új bemutatóra készül a Csíki Já-
tékszín, A Gála című rendhagyó 
előadásukat december 20-án 
játsszák először a nagyközönség 
előtt. A nonverbális örömjáték-
ként jellemzett darab központi 
eleme a humor lesz – hangzott 
el az előadást ismertető sajtótá-
jékoztatón.

 » BARABÁS HAJNAL

P remierre készül a csíkszeredai 
teátrum: Kányádi Szilárd, a Já-
tékszín igazgatója, a Gála című 

új színdarab társforgatókönyv-írója 
szerint a megszokottól eltérő, rendha-
gyó előadással készülnek. Amint a de-
cember 20-án bemutatandó produk-
cióról elmondta, a kis, egymástól 
független történetekből álló darabot 
a humor tartja egyben. Az eljátszott 
helyzetekben a nézők és a színészek 
egyaránt magukra ismerhetnek. 
„A darab lehetőséget teremt arra, 
hogy egy kicsit nevessünk magun-

kon és egymáson, azon a világon, 
amelyben élünk” – fogalmazott Ká-
nyádi. Hozzátette, a látvány miatt is 
érdemes lesz majd a darabot meg-
tekinteni. Györfi  Csaba, az előadás 
koreográfus-rendezője saját forga-
tókönyve alapján rendezte a dara-
bot, amelynek alapjául Ettore Scola 
A bál című fi lmje szolgált, amelyben 
a szavak használata nélkül, zene és 
tánc segítségével meséli el a francia 
történelem 50 évét. A Gála is ha-
sonló lesz ilyen tekintetben, hiszen 
nincsen benne párbeszéd, többek 
között ezért is jellemezte darabját 
nonverbális örömtáncként a rende-
ző. „A test kifejezőereje sokkal erő-
sebb a kimondott szóénál” – érvelt. 
A darabról még elmondta, igyekez-
tek a ma emberének helyzetét, a 
kisember problémáját megmutatni 
benne, és egyfajta társadalmi tükröt 
tartani, hogy a néző magára ismer-
jen benne, mindezt sok humorral 
megfűszerezve.

„Emelkedett, modern rítus, mely-
ben a mindenkori ember jellemének 
sokszínűsége kerül a középpontba. 

A szereplők türelmetlenül várnak, 
ünnepkényszer van, viselkedni kell, 
létezni valahogy, várják a megváltást, 
hogy valami történjen, ami megvál-
toztatja eddigi életüket. A képzelet 
kinyílik, az eddig háttérbe szorított 
egó előtör, és kinyilatkozik: megva-
lósít, a túlélés reményében kapasz-
kodik az utolsó perc erejébe. Férfi ak 
és nők őrült tánca ez, ismerkednek, 
megélnek közös pillanatokat, majd 
talán el is válnak. Teszik mindezt 
rengeteg humorral, öniróniával, ze-
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Humor és nonverbális örömjáték a színpadon

Kányádi Szilárd (jobbra) a darab társforgatókönyvírója
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nében, táncban és olyan gesztu-
sokban, reakciókban, amelyekben 
a néző magára ismerhet” – olvas-
ható a produkció ismertetőjében. 
A gála egyben a csíki társulat óév-
búcsúztató előadása is, így decem-
ber 30-án, hétfőn is műsorra kerül. 
A kezdési időpont mindhárom dá-
tum esetében 19 óra. Játsszák: Ben-
de Sándor, Bilibók Attila, Borsos 
Tamás, Dálnoky Csilla, Fekete Ber-
nadetta, Giacomello Roberto, Kosz-
tándi Zsolt, Kozma Attila, Lőrincz 
András Ernő, Puskás László, Sán-
dor Anna, Szabó Enikő, Tóth Jess, 
Vass Csaba, Zsigmond Éva Beáta. 
Élő zenét játszik az előadás alatt: 
Bene Zoltán, Benedek Szilamér, 
Boldizsár Szabolcs, Hompoth Art-
hur Norbert, Kiss Lehel, Szőgyör 
Árpád. Zeneszerző: Boros Csaba. 
Jegyvásárlásra online a www.bi-
lete.ro oldalon van lehetőség, va-
lamint személyesen a Csíki mozi 
jegypénztárában munkanapokon 
9–18 óra között, illetve előadások 
előtt egy órával a Csíki Játékszín 
jegypénztárában.

 » „A test kife-
jezőereje sokkal 
erősebb a kimon-
dott szóénál.”

 » MOLNÁR JUDIT

Ahogy a hiú emberek idővel le-
csipdesnek a korukból éveket, 

a nagyváradi Varadinum vonósné-
gyesnek is a szerda estére meghir-
detett 30. születésnapjáról kide-
rült, hogy már 35 éves a formáció, 
sőt még több, hisz az előző nemze-
dékeknek is voltak kvartettjeik, ők 
viszont már néhány éve legföljebb 
a Varadinum ünnepségek alatt ad-
nak egy-egy koncertet. Ám ez az 
időcsúsztatás – az említett önfi-
atalítókkal szemben – pozitív ki-
csengésűvé varázsolta a Partiumi 
Magyar Művelődési Céh patronálta 
eseményt, jelesül Thurzó Sándor 
József brácsaművész és Lászlóffy 
Zsolt zenetudós (portrénkon) be-
szélgetését, melynek során nem-
csak a Varadinum vonósnégyes 
1989. november 15-i születésnapját 
idézték meg, de Thurzó művész úr 
édesapjának, Nagyvárad zenei éle-
tét a legkisebb részletekig ismerő, 
nagy hírű zenetudósnak, illetve 
a város ugyancsak jól ismert ze-
nepedagógusának, Boda Oszkár-
nak is az emlékét. Ők indították 
el az 50-es évek közepétől fellépő 
Boda–Thurzó-kvartettet, és nagy 
szerepük volt az ifjabb nemzedé-
ket is a kamarazenélésre buzdítani.
Édesapjának útmutatását követve 
vezette be a brácsaművész a ciklu-
sokra épülő műsorrendet, amivel a 
30 éve indult csapat másik három 
tagja, Tokaji Ágnes prímhegedűs, 
Malița Lucian másodhegedűs, va-
lamint Marcu Ágnes csellista is 
egyetértett. Ilyen értelemben a 
közel hatszáz koncertjük során 
eljátszották Beethoven, Mozart, 
Bartók, Kodály, Enescu vonósné-
gyeseit és nem utolsósorban Biha-
ri Sándor nagyváradi zeneszerző 
kamaradarabjait, hisz a kvartett 

megalakulása is hozzá kötődik: ha-
lálának 1989-es 5. évfordulójához. 
Szinte közhelynek számít a gondo-
lat, miszerint a kamarazenét, de 
különösen a vonósnégyest a ko-
molyzenei műfajok „királyaként” 
tartják számon, csak az igazi ze-
neértők rajonganak érte – mond-
ta sokszor Boda Oszkár és Thurzó 
Sándor.  Thurzó Sándor József fel-
elevenítette, milyen szívesen jött a 
közönség a gyakran templomban 
játszott koncertjeikre, s épp ezért 
sajnálja az elkerülhetetlen emberi 
gyarlóságból fakadó súrlódásokat, 
nézeteltéréseket, s hogy végül – 
ha nem is oszlott fel hivatalosan a 
kvartett, de a tagok már többször 
cserélődtek, sőt a telente megis-
métlődő brazíliai mesterkurzusai 
miatt ő maga is kívül rekedt a je-
lenlegi együttesből. A jó hangulatú 
beszélgetést „születésnapi zene-
tortaként” felvételről Bihari Sándor 
II. vonósnégyesének utolsó tétele 
zárta, miután a visszaemlékezések 
utáni félidőben a második tétel 
hangzott el.

 » K. J. 

Két előadást mutat be, és jótékony-
sági vásárt szervez a hétvégén a 

szatmárnémeti Harag György Társulat. 
A Brighella Bábtagozat szombaton mu-
tatja be a Holle anyó című bábjátékot az 
Iparos Otthonban. Az előadás rendező-
je Somogyi Tamás. „A Holle anyó című 
Andersen-mese hitet ad, hogy létezik 
olyan erő, amely igazságot szolgáltat 
és ez az igazság annak a pártján áll, aki 
másokkal elfogadó, segítőkész és képes 
kiállni értékrendje mellett” – olvasható 
az előadásról. Szintén szombaton 11 
órai kezdettel a Szakszervezetek Mű-
velődési Házának színpadán mutatja 
be a Harag György Társulat a Gengszter 
nagyi című gyermekelőadást. David 
Walliams sikerkönyvét Gimesi Dóra 
dolgozta át, az előadás rendezője Nagy 
Regina. „Ben, egy önbizalomhiányos 
kiskamasz és nagymamája, a családja 
által elhanyagolt, unalmasnak tűnő 
öregasszony története sokkal jobban 
megérintett, mint elvárnánk egy ifj úsá-
gi darabtól. A fi ú rettentően unatkozik 

a nagyinál minden péntek este, a nagy-
mama pedig nem találja a hangot a gyer-
mekkorból épp hogy kinőtt kamasszal. 
Látszólag kudarcra ítélt kapcsolat, ám 
egy este, Ben óriási gyémántokat talál a 
nagyi kekszesdobozában. Lehet, hogy a 
nagyi nem is az, akinek látszik?” – írja 
a rendező. Hagyomány, hogy a szatmári 
társulat jótékonysági előadással támo-
gatja a rászorulókat. A Haragos kézmű-
vesek elnevezésű jótékonysági vásár 
ötlete a társulat színészeitől származik, 
akik közvetlenebb módon is szerettek 
volna segíteni, legfőképp a gyerme-
keknek. Az érdeklődők többek között 
kézzel készített ajándéktárgyak, asztal- 
és karácsonyfadíszek, vászontáskák, 
képeslapok és házi sütemények közül 
válogathatnak. Várnak minden ked-
ves adakozni, melegedni és kacagni 
vágyót szombaton 18:00 órától és va-
sárnap 15:00 órától az Északi Színház 
előcsarnokába és a Grandstandbe (az 
Északi Színház büféje). Ezenkívül vár-
nak megunt ruhákat, játékokat, mese-
könyveket, melyekkel szintén a Segíts 
te is! Alapítványt támogatják.

Volt egyszer egy vonósnégyes Premierek és jótékonykodás Szatmáron

 » A nagymama 
nem találja a 
hangot a gyer-
mekkorból épp 
hogy kinőtt 
kamasszal. Lát-
szólag kudarcra 
ítélt kapcsolat, 
ám egy este, Ben 
óriási gyémánto-
kat talál a nagyi 
kekszesdobo-
zában. Lehet, 
hogy a nagyi 
nem is az, akinek 
látszik?

A Gengszter nagyi című előadást mutatja be szombaton a szatmárnémeti Harag György Társulat




