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A nagyszebeni Radu Stanca 
Nemzeti Színház vendégjáté-
kát, Edward Albee Nem félünk 
a farkastól című darabját te-
kinthetik meg az érdeklődők a 
kolozsvári magyar színházban 
február 27-én.

 » KRÓNIKA

A Kolozsvári Állami Magyar 
Színház nagytermében feb-
ruár 27-én viszik színre a 

nagyszebeni Radu Stanca Nemzeti 
Színház Edward Albee Nem félünk 
a farkastól című előadását, Andrei 
és Andreea Grosu rendezésében. 
A produkció szereposztását Ofelia 
Popii, Marius Turdeanu, Ceza-
ra Crețu és Horia Fedorca alkot-
ják. „Az Andrei és Andrea Grosu 
rendezte Nem félünk a farkastól 
kifogástalan előadás, egyszerű 
megoldásokkal, kerüli a fölösleges 
hatásvadászatot, s olyan apróléko-
san épül fel a színészi játék köré, 
mint egy mandala a homokban. 
A színpadról áradó érzelmekkel 
telített hangulat forrása a tehetség 
és profi zmus találkozása a »minő-
ség« utcájában. Ha egy értékes szö-
veg rátalál arra az alkotógárdára, 

A NAGYSZEBENI TEÁTRUM ANDREI ÉS ANDREEA GROSU RENDEZÉSÉT VISZI SZÍNRE FEBRUÁR VÉGÉN A KINCSES VÁROSBAN

Tehetség és profi zmus találkozása a színpadon

A darab szereposztását Ofelia Popii (előtérben), Marius Turdeanu, Cezara Crețu és Horia Fedorca alkotják

Hitforrás. Az egyik fotón egy mezőmadarasi asszony keze látszik csupán, az ujjak a Bibliát követik

 » Alina Epîngeac 
szerint az előadás 
olyan aprólékosan 
épül fel a színészi 
játék köré, mint 
egy mandala a 
homokban.

amely képes a megfelelő színpadi 
kifejezési formát megtalálnia hozzá, 
akkor ezt az élményt sokáig meg-
őrizzük majd színpompás örömeink 
szelencéjében” – írta Alina Epîngeac 
kritikus az Amfi teatru című folyó-
iratban.

Nem félünk a családi kötelékek-
től? Nem félünk a társkapcsolatok-

tól? Nem félünk az élettől túlságo-
san elfáradt nőktől és férfi aktól? 
Nem félünk a felszínes szívélyes-
ségtől? Nem félünk az őszinteség-
től? Nem félünk az „ártatlan” játé-
koktól? Nem félünk Marthától és 
George-tól? Sem a vendégeiktől, 
Nicktől és Honey-tól, akik nem is 
sejtik, milyen éjszaka vár rájuk? 

Nem félünk az anyáktól és az apák-
tól? Sem a fi aktól, akik hiányoznak? 
Hát az ő éjszakáiktól, amikor alko-
holban úsznak? Nem félünk a maró 
reagálásoktól, amelyek a velőnkig 
„belénk harapnak”? – olvasható a 
teátrum szerkesztőségünkhöz el-
juttatott közleményében.

A kolozsvári előadás Kiáltvány a 
párbeszédért című turné során ér-
kezik Kolozsvárra. Az országos so-
rozat a nagyszebeni Radu Stanca 
Nemzeti Színház projektje, amely a 
Nagyszebeni Nemzetközi Színházi 
Fesztivál és a nagyszebeni Lucian 
Blaga Tudományegyetem Színház-
művészeti Karának együttműkö-
désével jött létre, a BRD – Groupe 
Société Générale támogatásával. 
A február 16. és március 8. között 
zajló, ötödik alkalommal megva-
lósuló előadássorozat állomásai: 
Târgu Jiu, Bukarest, Brăila, Galați, 
Marosvásárhely, Kolozsvár és 
Nagyszeben. A turné előző kiadá-
sai során bemutatott előadások: 
Antisocial [Antiszociális], rende-
ző: Bogdan Georgescu (2015), #mi-
nor [#kiskorú], rendező: Bogdan 
Georgescu (2016), Familii [Csalá-
dok], rendező: Eugen Jebeleanu 
(2017), Perfect compus [Befejezett 
múlt], rendező: Alexandra Badea 
(2019).
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 » B. L. J.

Emberközelben címmel nyílt meg 
pénteken Bálint Zsigmond fotó-

kiállítása a budapesti Hagyományok 
Házában. Az április végégig látogat-
ható tárlaton mintegy félszáz felvétel 
reprezentálja az erdélyi fotográfus 
művészetét – közölték a kiállítás 
szervezői.

A marosvásárhelyi születésű Bá-
lint Zsigmond a nyolcvanas évek 
elejétől rendszeresen fényképezte 
az erdélyi falvak világát, szokásait, 

tárgyi és szellemi néprajzát. A buda-
pesti kiállításra több mint 130 képből 
válogatták ki az alkotásokat. Emberi 
sorsok elevenednek meg a fotókon: a 
kukoricamorzsoló, az ordás kalácsot 
felvágó asszony, a sajtját büszkén 
mutató paraszt, a borospince gaz-
dája, a disznóölésen harmonikázó 
böllér. A tárlat egyik érdekessége az 
a felvétel, amelyen egy sokat megélt, 
mezőmadarasi asszony keze látszik 
csupán, az ujjak a Bibliát követik.

Bálint Zsigmond elmondta a Ma-
gyar Fotóművészeti Alkotócsoportok 

Országos Szövetségének alelnöke-
ként korábban is gyakran megfordult 
a Hagyományok Házában, viszont a 
megújult székházban ez az első kiál-
lítása. Ezen a tárlaton a teremiújfa-
lusi karácsonyi betlehemes játékok, 
valamint a mezősámsondi „fehér-
fársáng”, illetve az alsósófalvi far-
sangtemetés – Illyés, a szalmabábu 
temetése – felvételei idézik a hagyo-
mányokat.

„Minden kép közel áll hozzám, 
mindegyikhez beszélgetés vagy él-
mény kötődik. A felvételeken ott 
van az Ember, akivel nekem szóba 
kellett állnom, meg kellett nyernem 
bizalmát, hogy beengedjen portájá-
ra, s ne is fi gyeljen magára a fényké-
pezőgépre. Van, amikor szembenéz 
velem, arcáról olvasható le az élete 
súlya” – fogalmazott a fotográfus. 
Hozzátette, mégis egy kép különösen 
közel áll hozzá. Tizenegy esztendeje 
részt vesz Gyimesközéplokon a bo-
rospataki alkotótábor munkájában, s 
a képen látható házaspárt első ilyen 
alkalommal látogatta meg. Akkor 
vetett ágy előtt, csángóviseletben 
kerültek lencsevégre. Még abban 
a hónapban az asszony váratlanul 
lebénult, s a férfi  már egy évtizede 
gondozza önfeláldozóan párját. „Az 
asszony minden alkalommal megis-
mer, de nem tud beszélni. Nagy sze-
retettel integet felém, akar mondani 
valamit, de tehetetlen” – magyarázta 
a fotóművész.

Bálint Zsigmond 1937. október 21-
én született Marosvásárhelyen. Mér-
nöki oklevelet szerzett Kolozsváron 
1965-ben, majd visszatérve Maros-
vásárhelyre a MOBEX bútorgyárban 

dolgozott nyugdíjazásáig. A fényké-
pezéssel a középiskolában ismerke-
dett meg. Az egyetem elvégzése után 
fényképei rendszeresen szerepeltek 
az országban, majd 1969-től külföl-
dön is. Több mint 250 hazai és közel 
300 nemzetközi kiállításon mutatták 
be munkáit. Fényképei megtalálha-
tók a párizsi, a varsói, a kecskeméti 
valamint a Santa-Fe-i (USA) múzeu-
mokban. 1994-től rendszeres résztve-
vője a képzőművészeti, fotóművésze-
ti alkotótáboroknak. Fényképezett 
többek között a Hortobágyon, Ho-
moród mentén, Hargita megye fal-
vaiban, a Gyimesekben, Mezőség 
magyar falvaiban, továbbá az évek 
során számos néprajzi kiadvány kép-
anyagát készítette el. Fényképei he-
lyet kaptak számos folyóiratban, in-
ternetes fórumokon.

Emberi sorsok Bálint Zsigmond erdélyi fotográfus budapesti tárlatán

 » „Minden kép 
közel áll hozzám, 
mindegyikhez 
beszélgetés vagy 
élmény kötődik” 
– fogalmazott 
Bálint Zsigmond.




