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Új bemutatóval és vendégjá-
tékkal köszönti az új évet a 
temesvári Csiky Gergely Állami 
Magyar Színház társulata. 
A Zeppelin grófné esete a 
stílbútorral című előadásnak 
tegnap volt a premierje, de 
ma is láthatja a nagyérdemű, 
holnap pedig a budapesti 
Pataky Klári Társulat Mint 
egy táj című mozgásszínházi 
előadását tekinthetik meg az 
érdeklődők.

 » KRÓNIKA

P remierrel és budapesti moz-
gásszínházi előadással kö-
szönti az új évet a temesvá-

ri Csiky Gergely Állami Magyar 
Színház. Kétszereplős stúdiótermi 
előadás bemutatóját láthatta a 
közönség tegnap este, a Zeppelin 
grófné esete a stílbútorral című 
produkciót ma is láthatja a közön-
ség este 7 órától.

A szétszóródott székek
A Kedves Emőke rendezte „tiszta 
komédia” elsősorban Ilf–Petrov 
orosz szerzőpáros 12 szék című 
művét veszi alapul. „Ilja Ilf és Jev-
genyij Petrov 1928-ban megjelent 
szatirikus regényéről akár azt is 
hihetnénk, hogy egy rég elfeledett 
Rejtő Jenő kalandregény. A történet 

ÚJ BEMUTATÓVAL ÉS BUDAPESTI VENDÉGELŐADÁSSAL VÁRJA KÖZÖNSÉGÉT A TEMESVÁRI CSIKY GERGELY ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ

Küzdelem tizenkét székért a színpadon

Bandi András Zsolt és Mátyás Zsolt Imre a Zeppelin grófné esete a stílbútorral című előadásban

 » Az előadás 
az orosz szel-
lemességet, a 
magyar szatírát 
és a színházi 
játékosságot 
ötvözi, nem riad 
vissza attól, 
hogy áttörve 
az úgynevezett 
negyedik falat 
meséljen ön-
magunkról és 
nagyvilágról. 

középpontjában két férfi  eszeveszett 
küzdelme áll a családi örökségért, 
vagy egyszerűbben fogalmazva egy 
eltűnt tizenkét székből álló garnitú-
ráért, mely majdnem másfél kiló drá-
gakövet rejt magában” – olvasható 
a társulat közleményében. A székek 
egy árverésen szanaszét szóródnak 
a Szovjetunió területén, és a székek 
keresése szolgál ürügyül a szovjet va-
lóság karikatúraszerű bemutatására: 
bürokraták, kisvárosi összeesküvők, 
férjfogó özvegy, parazita értelmiségi, 
hivatalnokok, kispolgárok, társbérle-
tek. Ilf és Petrov olyan erővel leplezi 
le és gúnyolja ki a kor visszásságait, 

hogy epizódfi guráik többsége rövide-
sen fogalommá vált. A kalandregény 
Kedves Emőke, Bandi András Zsolt és 
Mátyás Zsolt Imre által jegyzett szín-
padi változata az orosz szellemessé-
get, a magyar szatírát és a színházi 
játékosságot ötvözi, nem riad vissza 
attól, hogy áttörve az úgynevezett ne-
gyedik falat meséljen önmagunkról 
és a nagyvilágról. A produkció zené-
jét Cári Tibor, díszlet- és jelmezterveit 
pedig Albert Alpár jegyzi.

Az online világ, amelyben élünk
Digitális bevándorlókról és bennszü-
löttekről szól a budapesti Pataky Klá-

ri Társulat előadása, amelyet holnap 
este 7 órától a temesvári Csiky Gergely 
Állami Magyar Színház Nagytermé-
ben láthat a közönség. Amint a Mint 
egy táj című mozgásszínházi produk-
ció ismertetőjében szerepel, az előa-
dás azt a kérdést teszi fel, hogy vajon 
a kor melyben élünk, azt is megha-
tározza, ahogyan élünk? „Az inter-
netes közösségek megjelenésével új 
korszak kezdődött a társadalmi kap-
csolatok, a baráti közösségek kialakí-
tásában és az egymással történő kap-
csolattartásban. Vajon az online lét 
helyettesíti a valódi kapcsolatokat? A 
budapesti Pataky Klári Társulat Mint 
egy táj című mozgáselőadásában az 
alkotó és a néző együtt gondolkodhat 
a modernitás korában létrejövő tár-
sadalmi változásokról” – olvasható 
az ajánlóban. A kétezres évek elején 
megalakult Pataky Klári Társulat és 
vezetőjük, Pataky Klári folyamatosan 
művészi megújulásra és egy sajátos 
formanyelv kialakítására törekszik. 
Előadásaikban minden alkalommal 
új témákat, s ezekhez új formákat ke-
resnek. „Pataky Klári jó másfél évtize-
de a magyarországi kortárstánc egyik 
meghatározó alakja. Bemutatóit nem 
követi és nem előzi meg hangos csin-
nadratta, ennek ellenére mindegyik 
eseményszámba megy. Életművében 
jól megfi gyelhető, hogy saját, egyéni 
stílusát megőrizve, különböző irá-
nyokkal, látásmódokkal is kísérlete-
zik, de egy dologban mindig követ-
kezetes: a táncelőadásaiba táncokat 
koreografál” – írta Kutszegi Csaba 
táncos, operatőr.
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 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Ö tvenhat éves korában szombat 
este meghalt Gesztesi Károly szín-

művész. Sajtóhírek szerint a színész a 
budapesti Ferdinánd hídnál vezette 
autóját, amikor vezetés közben rosz-
szul lett, infarktust kapott. Kocsijával 
félreállt, ám hiába jött gyorsan a segít-
ség és próbálták 50 percen keresztül 
újraéleszteni, az orvosok nem jártak 
sikerrel. Gesztesi Károly Tóth Károly 
néven született 1963. április 16-án 
Budapesten. Szülei válása után édes-
anyja férjhez ment Gesztesi Jánoshoz, 
akinek a nevét később hivatalosan is 
felvette. Gesztesi Károly a Színház- 

és Filmművészeti Főiskola elvégzése 
után 1988-tól 1990-ig a Thália Színház 
társulatának tagja volt. Az 1990–1991-
es évadban a Miskolci Nemzeti Szín-
házban szerepelt, 1992–1993-ban a Jó-
zsef Attila Színház társulatának, 1994 
és 1998 között a Vígszínház társula-
tának volt a tagja. Színházi szerepei 
mellett olyan fi lmekben játszott, mint 
például a Magyar vándor, a Szabad-
ság, szerelem, a Kútfejek, a Valami 
Amerika 1. és 2. vagy a Csak szex és 
más semmi. Gesztesi Károly az egyik 
legismertebb magyar szinkronszínész 
volt, többek között a Shrek című ani-
mációs fi lmben ő volt a főhős Ogre 
magyar hangja.

Meghalt Gesztesi Károly színművész

 » Színházi 
szerepei mellett 
olyan fi lmekben 
játszott, mint 
például a Magyar 
vándor, a Szabad-
ság, szerelem, a 
Kútfejek, a Valami 
Amerika 1. és 2. 
vagy a Csak szex 
és más semmi. 

 » K. J. 

E llenőrzést rendelt el a kulturális 
minisztérium a bukaresti Román 

Nemzeti Könyvtárban, hogy megvizs-
gálja a közgyűjtemény egyik helyiségé-
ben tartott szilveszteri mulatság törvé-
nyességét – tájékoztatott az Agerpres 
hírügynökség. Erre azt követően került 
sor, hogy a Mentsétek meg Romániát 
Szövetség (USR) parlamenti képviselő-
je, Iulian Bulai közzétett Facebook-ol-
dalán egy videófelvételt a könyvtár 
– amint fogalmazott – „lerombolt, 
szeméttel teli” Atrium terméről, amely 
előző éjszaka szilveszteri mulatság 
helyszíne volt. „Soha nem gondoltam 
volna, hogy a Román Nemzeti Könyv-
tár, amely egy épületben működik a 
kulturális minisztériummal, autenti-
kus helyszín lehet egy „mesés szilvesz-
ter” számára” – írta bejegyzésében 
Bulai. A könyvtár menedzsere, Car-

men Mihaiu elmondta, a december 31-i 
eseményre egy szolgáltatási szerződés 
alapján került sor, és a nyitvatartási 
időn kívül zajlott, nem befolyásolta az 
intézmény tevékenységét. Hozzátette, 
a könyvtár működéséről szóló törvény 
értelmében az intézmény a központi 
költségvetésből származó alapokból 
és saját bevételekből tartja fenn ma-
gát, belső szabályzata lehetővé teszi 
különféle események szervezését, egy 
miniszeri rendelet pedig a tarifákat is 
megszabja. Rámutatott, más hazai és 
külföldi intézmények épületében is 
tartanak hasonló jellegű rendezvénye-
ket.  A kulturális minisztérium közölte, 
ellenőrző testülete ma megvizsgálja, 
hogy a vonatkozó törvényben előírtak-
nak megfelelően szervezték-e meg az 
eseményt. A szaktárca leszögezi, azt 
is ellenőrizni fogják, miként kerültek 
nyilvánosságra az intézmény belső 
térfi gyelő kameráinak felvételei.

Buli a nemzeti könyvtárban

 » RÖVIDEN

Strauss-hangverseny köszönti az új évet Kolozsváron
Strauss-hangversennyel köszönti idén is az új évet a Kolozsvári Magyar 
Opera. Január 9-én hét órától láthatja, hallhatja a közönség a Horváth József 
karmester által összeállított és vezényelt hangversenyt. A koncertet január 
11-én este hét órától is műsorra tűzték. Idősebb és ifj abb Johann Strauss 
művei mellett Josef Strauss, Franz von Suppé, Carl Michael Ziehrer, Johannes 
Brahms, Hans Christian Lumbye és Antonin Dvořák alkotásaiból is elhang-
zanak részletek. Az ünnepi hangversenyen közreműködik az Opera zene- és 
balettkara. A koreográfi a Jakab Melinda és Livia Tulbure Gună munkája.




