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A koronavírus terjedése miatt, 
miniszteri rendelet értelmé-
ben legalább március 22-ig 
felfüggesztik tevékenységüket 
a színházak. A marosvásárhe-
lyi Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház Tompa Miklós Társu-
lata úgy döntött, hogy a Sirály 
című előadását az eredetileg 
meghirdetett előadás-időpont-
ban, ma este 7 órától kamera 
előtt játssza, így a nézők élő-
ben követhetik a Facebookon 
keresztül.

 » KISS JUDIT

M iniszteri rendelet értel-
mében felfüggesztik te-
vékenységüket az erdélyi 

színházak is március 22-ig a koro-
navírus terjedésének megfékezése 
miatt, a teátrumok közlése szerint 
a továbbiakról tájékoztatják a né-
zőket. Korábban már több kultu-
rális intézmény bejelentette, hogy 
elhalasztják a közeljövőre tervezett 
rendezvényeiket, tegnap a nagy-
váradi, sepsiszentgyörgyi színház 
is közleményt adott ki ez ügyben. 
Raed Arafat belügyi államtitkár 
tegnapi bejelentése szerint a koro-
navírus terjedése megfékezésének 
érdekében március 31-ig tilos lesz 
megszervezni minden olyan beltéri 
eseményt, amelyre százfősnél na-
gyobb tömeget várnak. Ide tartozik 
minden kulturális esemény, példá-
ul a szigorítás érvényes a színhá-
zakra, mozikra, sportesemények-
re, de a templomokra is.

Színházi élmény 
Facebookon keresztül
A Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház Tompa Miklós Társulata úgy 

ELHALASZTJÁK AZ ERDÉLYI SZÍNHÁZAK ELŐADÁSAIT, A VÁSÁRHELYI TEÁTRUM ÉLŐBEN KÖZVETÍTI A FACEBOOKON A SIRÁLYT

Otthonról követhető színházi élmény

A Sirály című előadás szereplői. Ezúttal interneten keresztül követheti a közönség a produkciót 

 » A Sirály 
egyes szereplői 
az alkotásban 
találják meg a 
választ e kérdés-
re – ki a konfor-
mizmusban, ki a 
hagyományokból 
való kitörésben 
– van, aki viszont 
nem találja, talán 
nem is keresi, 
vagy egyszerűen 
nem is érdekli.

döntött, hogy a Sirály című előadá-
sát az eredetileg meghirdetett előa-
dás-időpontban, ma este 7 órától ka-
mera előtt lejátssza. Keresztes Attila 
Csehov-rendezése élő Facebook-köz-
vetítésen keresztül fog eljutni a nézők-
höz, így egészségügyi szempontokból 
teljes mértékű biztonságban, otthon 
újfajta színházi élményben lehet ré-
sze a közönségnek. Az előadás idő-
tartama: 2 óra 40 perc egy szünettel, 
a produkció 14 éven felülieknek aján-
lott. „Olyan sokat beszéltem az új for-
mákról, és most azt érzem, apránként 
a rutinba süllyedek” – vallja Trepljov 
a Sirály utolsó felvonásában. Az ér-
telmetlen életre való ráébredés annál 
keservesebb, minél inkább igyekszik 
az ember. A Sirály egyes szereplői az 
alkotásban találják meg a választ e 
kérdésre – ki a konformizmusban, ki 
a hagyományokból való kitörésben 
–, van, aki viszont nem találja, talán 
nem is keresi, vagy egyszerűen nem 
is érdekli – olvasható az előadás is-

mertetőjében. Csehov darabjainak 
visszatérő helyszíne, a vidéki udvar-
ház és a távoli nagyváros ezúttal az 
alkotásnak létjogosultságot, értelmet 
adó vagy azt ellehetetlenítő, értelmet-
lenné tevő környezetté alakul, ahol 
a legfőbb kérdés az alkotó tehetsége 
és tehetségtelensége közötti megfog-
hatatlan határ. Csehov megfeneklett 
életű, vergődő szereplői ezen felül egy 
szerelmi sokszög részei, amelyben 
mindenki a megváltással azonosítja 
kiválasztottját. A beteljesedésre azon-
ban nincs túl sok kilátás. A Tompa 
Miklós Társulat művészeti vezetője, 
Keresztes Attila Gorkij, Beaumarchais 
és Molière után, az előző évadokhoz 
hasonlóan újabb klasszikust vitt szín-
padra a hagyományosnak számító 
Makai Imre-fordításban.

Elmaradnak az előadások
A nagyváradi Szigligeti Színház az in-
tézmény fenntartója, a Bihar Megyei 
Tanács javaslata, illetve a színház 

operatív tanácsának döntése alap-
ján március 22-éig minden nyil-
vános tevékenységét felfüggeszti 
– közölte a teátrum. A határidő az 
illetékes hatóságok döntése alap-
ján a későbbiekben meghosszab-
bítható. Ez azt jelenti, hogy az erre 
az időszakra tervezett nagytermi, 
illetve stúdió-előadások mind-
egyikét egyelőre meghatározatlan 
időre elhalasztják. Nem kerül sor 
a Valahol Európában című előa-
dás szereplőválogatójára sem, és 
a Szigligeti Tanoda is felfüggeszti 
tevékenységét erre az időszakra. A 
nézők a már megvásárolt jegyeket 
és bérleteket egy későbbi időpont-
ban érvényesíthetik. A korlátozás a 
Covid-19 vírus további terjedésének 
megakadályozását szolgáló megelő-
ző intézkedések sorába illeszkedik. 
A fejleményekről továbbra is tájé-
koztatja nézőit Facebook-oldalán, 
illetve közleményeiben a váradi 
színház. A sepsiszentgyörgyi Ta-
mási Áron Színház a március 11–22. 
közötti időszakban minden műsorra 
tűzött előadást elhalaszt. Az intéz-
mény közölte, a megvásárolt jegyek 
2020. március 27-ig visszaválthatók 
személyesen a központi jegyirodá-
ban. Az online kiváltott jegyek árát a 
Biletmaster jegyértékesítő rendszer 
automatikusan visszautalja a vásár-
lók bankszámlájára. Március 22-ig a 
Kolozsvári Állami Magyar Színház 
előadásai is szünetelnek, az online 
vásárolt jegyek a Biletmaster.ro ol-
dalon keresztül válthatók vissza, 
vagy foglalhatóak át egy másik idő-
pontra, a jegypénztárnál vásárolt 
jegyeket személyesen lehet vissza-
váltani vagy átfoglalni későbbi dá-
tumokra. Egyébként több kulturális 
intézmény, így például a kolozsvári 
Vallásszabadság Háza is bejelentet-
te, hogy ideiglenesen felfüggeszti a 
márciusra meghirdetett rendezvé-
nyeit, és bezár a nagyváradi múze-
um is.
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 » K. J. 

K ovásznán látható a Kádár 
László-képtárban március 
végéig a Háromszéktől Holy-

lywoodig című kiállítás, amelynek 
célja bemutatni mindazt, amit a 
kézdivásárhelyi születésű Dienes 
Andor (1913–1985) fotóművész, vi-
lághírű sztárfotós megvalósított. A 
tárlat korábban Kézdivásárhelyen, 
Sepsiszentgyörgyön és Erdővidéken 
is megtekinthető volt. Háromszéken 
kevéssé ismert művész André de 
Dienes néven vált híres hollywoodi 
sztárfotóssá, akit Marilyn Monroe 
felfedezőjeként és jegyeseként, a 
díváról készült legjobb fényképek 
szerzőjeként, illetve az amerikai 
sztárfotózás megújítójaként tarta-
nak számon. Ugyanakkor szakmai 
teljesítményére is büszke lehet a 
szülőföldje: kreatív és poétikusan 
művészi aktfotózása, korát messze 
megelőzően szürrealista, innova-
tívan montázsolt képei legalább 
olyan fontosak, mint a Marilynről 
készült sorozatai. Dienes Andor 
1913. december 18-án Kézdivásárhe-
lyen látta meg a napvilágot ikafalvi 
Dienes Kálmán és uzoni Zayzon 

Piroska hatodik gyermekeként. Ti-
zenkét éves koráig Torján élt, édes-
anyja tragikus halálát követően 
indult el szerencsét próbálni. Mint 
a mesékben szereplő legkisebb ki-
rályfi, tarisznyájába becsempészett 
minden „fegyvert”: az erdélyi ma-
gyar kultúra elemeit, szellemiségét 
és látásmódját, amelyeket sikere-
sen hasznosított a későbbiekben. 
1926-ban érkezett Budapestre, ahol 
kifutófiúként és selyemárusként is 
dolgozott. 

Megunva a pesti nincstelenséget, 
15 évesen indult újra útnak, immá-
ron bejárva Európa több országát, 
de megfordult Afrikában, Tunéziá-
ban is. Párizsban vált divatfotóssá, 
Hollywoodban híressé. Folyama-
tosan a különleges helyszíneket és 
embereket kereste, választotta. Így 
kezdte el fényképezni a hopi, a na-
vaho és az apacs indiánokat, divat-
fotós létére 1944-ben készített egy 
sorozatot a New York-i Harlem ne-
gyed életéről is.

Kovásznán a Háromszéktől Hollywoodig című tárlat
 » A művész 

André de Dienes 
néven vált híres 
hollywoodi sztár-
fotóssá.

Dienes Andor készítette a képet Marilyn Monroe-ról

Amerikai sorozat 
magyar fi lmből

Tévésorozat készül Till Attila 
2016-ban bemutatott akció-

vígjátékából, Magyarország azévi 
Oscar-nevezettjéből. A széria az 
ötszörös Emmy- és háromszoros 
Aranyglóbusz-jelölt Noah Wyle új 
gyártócégénél készül. Wyle régóta 
küzd a mozgássérültek jogaiért, a 
téma tehát egyértelműen neki való: 
a Tiszta szívvel akciódús történeté-
nek középpontjában egy húszéves, 
kerekesszékes fi ú, a haverja és egy 
volt tűzoltó áll, akik mindennél job-
ban rettegnek amiatt, hogy teljesen 
feleslegesek lennének a társadalom 
számára. Amikor kiderül, hogy az 
alvilág számára is azok, akkor aztán 
igazán bevadulnak. „A fi lmnek 
sajátos punk-rock érzékenysége van. 
Soha nem láttam semmi hasonlót. 
A fi lmet mozgássérült szereplőkkel 
forgatták, és szíven ütött, ahogy a 
fi lm a szemembe vágta a közösségük 
iránt érzett minden szimpátiámat, 
empátiámat és szánalmamat” – 
fogalmazott Wyle. 




