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Sikeresen zárult szombaton 
a Magyar Színházi Szövetség 
által Székelyudvarhelyen 
szervezett MAFESZT színházi 
fesztivál. A mindössze három 
éve alakult szakmai szervezet 
az erdélyi közönség előtti be-
mutatkozáson túl színházszak-
mai képzések, workshopok 
szervezését tűzte ki céljául.

 » KOVÁCS ESZTER

Ö t színház, tíz előadás – így 
hirdették meg a harmadik 
MAFESZT fesztivált, amely-

nek január 21. és 25. között a szé-
kelyudvarhelyi Tomcsa Sándor 
Színház adott otthon. Az ötnapos 
rendezvényen a Magyar Színházi 
Szövetség (Maszín) négy alapító 
teátruma (a szintén alapító aradi 
társulat ezúttal nem tudott részt 
venni), illetve a nemrégiben csat-
lakozott Csíki Játékszín is részt 
vett. A fesztiválprogram sajátos 
a szemlén, hiszen nem válogatás 
alapján történik, hanem minde-
gyik tagszínház aktuális repertoár-
jából mutat be egy-egy produkciót. 
„Vándorfesztivál ez, tehát nagyon 
jó fórum arra, hogy a helyi közös-
ségek megismerhessék az erdélyi 
teátrumokat, de színházi worksho-
pok is kísérik a programot” – ma-
gyarázta Balázs Attila, a Maszín 

 » ANTAL ERIKA

A Maros Megyei Múzeum várbe-
li épületében látogatható Kul-

csár Béla marosvásárhelyi szob-
rászművész emlékkiállítása. A 90 
éve született, 44 éve elhunyt alko-
tónak nemcsak térplasztikáit, de 
festményeit, grafi káit, tervrajzait 
is megtekinthetik az érdeklődők, 
akik szemügyre vehetik a köztere-

A hétvégén zárult MAFESZT színházi fesztiválon szakmai workshopokon vehettek részt a jelenlevők

Kulcsár Béla marosvásárhelyi szobrászművész térplasztikáit, festményeit, grafi káit, tervrajzait március 15-ig tekinthetik meg az érdeklődők

 » A szak-
mai szervezet 
legfőbb előnye 
a tagszínházak 
közötti dinami-
kus információá-
ramlás.

 » Kulcsár Béla 
már kisgye-
rekként olyan 
környezetben 
nevelkedett, ahol 
fontos helye volt 
a művészetnek, 
faragásnak, 
szobrászatnak.

elnöke, a temesvári Csiky Gergely 
Állami Magyar Színház főigazgatója. 
Hozzátette, az évente rendezendő 
fesztivál lebonyolításán kívül min-
den tagszínház saját rendezvényé-
nek szervezésében is részt vesz a 
szövetség.

A fesztiválon ezúttal is két szak-
mai workshop zajlott, de a képzé-
sek, szakmai tapasztalatcserék sora 
folytatódik. A nagyváradi Szigligeti 

Színháznál például színpadtech-
nikai workshopokat rendeztek, 
amelyeken a színházi szakma ezen 
terültén dolgozó munkatársak meg-
ismerkedhettek a legmodernebb 
technológiákkal. Ezt a képzéssoro-
zatot is folytatnák Nagyváradon, 
legközelebb az ügyelőket hívnák 
meg szakmai találkozóra – mondta 
Cvikker Katalin, az intézmény veze-
tője.

A Maszín ugyanakkor a további-
akban felvállalja az IFESZT szerve-
zését is – az Interetnikai Színházi 
Fesztivál vándorrendezvény, leg-
utóbb tavaly ősszel épp Székelyud-
varhely volt a házigazdája, idei 
kiadása pedig Nagybányán lesz. Ez 
hosszas tárgyalási folyamat ered-
ménye az esemény szervezőjével, 
illetve főfi nanszírozójával, az Etni-
kumközi Kapcsolatokért Felelős Ál-
lamtitkársággal – mutatott rá Besse-
nyei-Gedő István, a Szatmárnémeti 
Északi Színház Harag György Társu-
latának művészeti vezetője.

A szövetség vezetősége merész 
álmokat is dédelget: 2021-ben Bu-
karestben rendeznének magyar 
színházi fesztivált. A rendezvény 
létjogosultságát az igazolja, hogy 
a román fővárosban is népes ma-
gyar színházi közönség van, amely 
csak néha tekinthet meg magyar 
előadást. „Az esemény előkészítése 
már zajlik” – árulta el Nagy Pál, a 
Tomcsa Sándor Színház igazgatója. 
A szakmai szervezet legfőbb előnye 
azonban a tagszínházak közötti di-
namikus információáramlás – eb-
ben az alapító és a később csatlako-
zott tagok is egyetértenek. A Maszín 
tehát olyan platform, ahol a szín-
házi élet mindennapi ügyes-bajos 
dolgainak megtárgyalására is nyílik 
lehetőség.

A következő MAFESZT-et jövő év-
ben Temesváron szervezik, 2021-ben 
ugyanis a Béga-parti város lesz Eu-
rópa kulturális fővárosa.

ken látható szobrok makettjeit vagy 
kis méretű változatait is.

Kulcsár Béla 1929. február 2-án 
született Marosvásárhelyen, a Refor-
mátus Kollégiumban tanult, majd 
Kolozsváron a képzőművészeti főis-
kolán diplomázott szobrászati szakon 
Romulus Ladea és Vetró Artúr tanít-
ványaként. Édesapja az egykori Szé-
kely és Réti bútorgyár asztalosmes-
tere amatőr szobrászként is ismert 

volt, tehát az ifj abb Kulcsár Béla már 
kisgyerekként olyan környezetben 
nevelkedett, ahol fontos helye volt 
a művészetnek, faragásnak, szobrá-
szatnak – hangsúlyozzák életrajzírói.

Az egyetem elvégzését követően 
Kulcsár a népi egyetemen, a Bolyai 
Farkas-líceumban és az ipariskolában 
tanított, Franciaországban, Olaszor-
szágban, Svédországban, Magyaror-
szágon és Közép-Ázsiában járt tanul-

mányi utakon. Kőrösi Csoma Sándor 
egész alakos szobrának helyreállítá-
sához hozzájárulva Dabóczi Mihállyal 
újrafaragta a szobor fejét. Az emlékmű 
a Vársétányon, a Petru Maior-egyetem 
mögött áll a vár mellett.

Egészségi problémái miatt – 38 
évesen érte az első szívinfarktus – or-
vosai óva intették az erős fi zikai meg-
erőltetéstől, akkor kezdett el festeni, 
ám a szobrászatot nem tudja végleg 
abbahagyni. Párizsban találkozott 
Román Viktor szobrászművésszel, 
akinek tanácsára faragógépet vásá-
rolt, amely segítette a szobrászko-
dáshoz való visszatérését. Ám így is 
túl korán, 1976-ban, alig 47 évesen 
távozik az élők sorából.

Legismertebb művei közé tartozik 
a Színház téren látható, 1974-ben 
felállított Térkompozíció, a nonfi -
guratív elemekből álló szoboregyüt-
tes, az egykori vérközponttal szem-
beni parkban álló Íjásznő szobra, a 
sepsiszentgyörgyi egykori textilgyár 
kultúrotthona előtti Dózsa György- 
mellszobor. Az ő nevéhez fűződik 
az agyagfalvi székely nemzetgyűlés 
emlékműve is, amelyet korai halála 
miatt már nem tudott elkészíteni, és 
amelyet az ő tervei alapján Hunyadi 
László és Kiss Levente hozott létre.

Kulcsár Béla gyűjteményes kiállí-
tása március 15-ig látható a maros-
vásárhelyi várban, a múzeum épü-
letében hétfő kivételével naponta 10 
és 16 óra között.
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Kulcsár Béla térplasztikái, festményei a marosvásárhelyi várban
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A MAGYAR KÖZÖNSÉG MEGSZÓLÍTÁSA ÉRDEKÉBEN 2021-BEN BUKARESTBEN RENDEZNÉ A TEÁTRUMI FESZTIVÁLT A SZAKMAI SZERVEZET

Színre lépett és teret hódít a színházi szövetség




