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Korábbi előadások felvéte-
leivel, archív tartalmakkal, 
online regényfolyammal 
próbálják enyhíteni a nézők 
bezártságérzetét a koronaví-
rus-fertőzés miatt tevékeny-
ségüket szüneteltető erdélyi 
színházak.

 » BEDE LAURA

T ovábbra is a világhálón ke-
resztül közvetítenek a közön-
ségnek tartalmakat a járvány-

ügyi intézkedések miatt bezárt er-
délyi színházak. A Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház Tompa Miklós Tár-
sulata tizenöt korábbi előadásának 
felvételét teszi elérhetővé ingyen az 
interneten, így próbálnak enyhíte-
ni a koronavírus-fertőzés idején a 
nézők bezártságérzetén – közölte 
hétvégén a teátrum. Emlékeztetet-
tek arra, hogy miután az országban 
bezárták a járvány miatt a kulturá-
lis intézményeket, a marosvásárhe-
lyi színház nézők nélkül játszotta 
Csehov Sirály című drámáját Ke-
resztes Attila rendezésében, ame-
lyet több ezren követtek az interne-
ten. Megállapították azonban, hogy 
a legújabb rendelkezések alapján 
nemcsak a nézők nem tartózkod-
hatnak a nézőtéren, de a színészek 
sem közeledhetnek egymáshoz egy 
méter távolságon belül, ami telje-
sen ellehetetleníti az előadások ját-
szását, illetve az élő közvetítéseket. 
Ennek következtében a Marosvásár-
helyi Nemzeti Színház úgy döntött, 
elérhetővé teszi az előző évadok 
előadásainak videófelvételeit.

A színház által közölt listán tizen-
öt előadás található, ezeket péntek 
estétől lehet elérni a társulat You-
Tube-csatornáján. Az érdeklődők 
megnézhetik egyebek mellett Kiss 
Csaba Hazatérés Dániába című 
drámáját a szerző rendezésében, 
valamint Horace McCoy A lovakat 
lelövik, ugye? című művét, amelyet 
Madalin Hincu állított színpadra. 
Feltöltik az internetre Keresztes At-

AZ ELŐADÁSOK KÖZVETÍTÉSÉN KÍVÜL MÁTÓL KEZDŐDŐEN ONLINE FELOLVASÓSOROZATOT INDÍT A NAGYVÁRADI SZIGLIGETI TÁRSULAT

Kulturális különlegességek virtuális térben

A Szigligeti Színház videótárába vasárnap felöltik a Barbárok című produkciót a Nagyvárad Táncegyüttes előadásában, Györfi  Csaba rendezésében

A vásárhelyi színház YouTube-csatornáján megtekinthető Kiss Csaba Hazatérés Dániába című drámája Szerdától elérhető interneten a Brémai muzsikusok

 » Az online 
regényfolyamot 
keretében a 
Szigligeti Társu-
lat művészei a 
magyar kabaré 
megteremtője, 
Nagy Endre alko-
tásának, az Egy 
város regényé-
nek fejezeteit 
olvassák fel. A 
színművészek 
által készített 
videókat min-
den hétköznap 
19 órától teszik 
közzé.

tila Ibsen-rendezését, a Hedda Gab-
lert, Sütő András Egy lócsiszár virág-
vasárnapja című drámáját, amelyet 
Sebestyén Aba rendezett, a Vidovsz-
ky György által rendezett A legyek 
ura című ifj úsági előadást, valamint 
Bartis Attila Rendezés című művét, 
amelyet szintén a szerzője állított 
színpadra.

A teátrum honlapján archív tar-
talmak is elérhetők, így a közönség 
1946-tól kezdődően előadásszín-
lapokat láthat, portréanyagokat és 
megemlékezéseket olvashat hajdani 
színészekről, rendezőkről, színházi 
alkotókról, virtuális kiállításokat, 
alapító okiratokat, műsorfüzeteket, 
plakátokat, kritikákat, cikkeket és 
emléktárgyakat tekinthet meg, de 
virtuális sétát is tehet a színház épü-
letében.

Bővül a nagyváradi színház 
videótára
Ezen a héten újabb három előa-
dás-felvétellel gazdagodik a Szigligeti 
Színház nemrég indított online videó-

tára: a nagyváradi teátrum így kíván 
hozzájárulni ahhoz a kampányhoz, 
amely a járványügyi helyzetre való 
tekintettel otthonmaradásra buzdít 
mindenkit.

A színházi kényszerszünet idején 
a teátrum YouTube-csatornájára fel-
töltött előadások között a Szigligeti 
Színház mindhárom társulatának 
előadásai megtalálhatók, köztük az 
utóbbi évek legnagyobb közönség-
sikerei. Az online videótárat márci-
us 15-én, a Buborékok című komé-
diával indították, az elmúlt héten 
pedig még négy előadás – a Lilliput 
Társulat Szent László csudatettei, 
valamint Az égig érő fű, a Nagyvá-
rad Táncegyüttes Nagyvárosi búj-
dosók, valamint a Szigligeti Társu-
lat Az eset című előadásai kerültek 
közzétételre.

A héten a következő rend szerint 
kerülnek feltöltésre előadások: szer-
dán a Brémai muzsikusok – Lilliput 
Társulat, rendező: Rumi László; pén-
teken a Liliomfi  – Szigligeti Társulat, 
rendező: Keresztes Attila; vasárnap 

a Barbárok – Nagyvárad Táncegyüt-
tes, rendező: Györfi  Csaba.

Regényrészletek 
minden hétköznap
A Szigligeti Társulat továbbá mától 
kezdődően online regényfolyamot 
indít, amelynek keretében a Szig-
ligeti Társulat művészei a magyar 
kabaré megteremtője, Nagy Endre 
alkotásának, az Egy város regényé-
nek fejezeteit olvassák fel. A regény 
a századelős Nagyvárad pezsgő kul-
turális életét eleveníti fel, és részle-
tesen beszél azokról a boldog béke-
időkről, amelyben Ady Endre, Krúdy 
Gyula és Juhász Gyula sétálgattak a 
város utcáin. A színművészek által 
készített videókat minden hétköz-
nap 19 órától teszik közzé a színház 
Facebook-oldalán és YouTube-csa-
tornáján. A projektet Novák Eszter 
koordinálja, felolvas Kardos M. Ró-
bert, Dimény Levente, Firtos Edit, 
Fodor Réka, Tasnádi-Sáhy Noémi, 
Kiss Csaba, Szotyori József, Csatlós 
Lóránt és Hunyadi István.
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