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Új műfajú, a járvány okozta 
kényszerhelyzetben készült 
produkciót, színházi-fi lmes 
performanszot mutat be ma 
online térben a Kolozsvári 
Állami Magyar Színház. A 
Mark Ravenhill kortárs brit 
szerző darabja alapján készült 
POOL (no water) című, Radu 
Nica rendezte előadás több is, 
kevesebb is, mint a színház, 
vagy akár a fi lm, nem helyet-
tesíti az élő színházat, de új 
távlatokat nyithat – hangzott 
el a produkciót beharangozó 
sajtótájékoztatón.

 » KISS JUDIT

T öbb is, kevesebb is, mint akár 
a színház, akár a fi lm műfa-
ja – hangzott el a Kolozsvári 

Állami Magyar Színház új, ma sor-
ra kerülő online bemutatójáról az 
előadást beharangozó online saj-
tótájékoztatón. A Mark Ravenhill 
kortárs brit szerző darabja alapján 
készült POOL (no water) című szín-
házi-fi lmes performanszot Radu 
Nica rendezte, az előadás látvány-
tervezője Andu Dumitrescu, a han-
gért Vlaicu Golcea felel. A bemuta-
tót június 10-én 20 órától láthatja a 
közönség, az előadás – amelyre az 
Eventim.ro oldalon lehet jegyet vá-
sárolni 20 lejes áron – az Eventim.
ro platformon lesz elérhető június 
10. – július 10. között.

Tompa Gábor, a színház igazga-
tója tegnap kiemelte, azt a kérdést, 
hogy a járvány miatti elszigeteltség 
hónapjaiban telefonokkal rögzített 
felvételekből álló produkció szín-
ház-e, vagy nem, nem erőltetné. 
„A színházi-fi lmes performansz 
tulajdonképpen új műfaj, megszü-
letésében az újfajta technika talál-
kozott a kényszerhelyzettel. Olyan 
műfajról van szó, amit a továbbiak-
ban is lehet folytatni anélkül, hogy 

SZÍNHÁZI-FILMES PERFORMANSZOT MUTAT BE A VIRTUÁLIS TÉRBEN MA A KOLOZSVÁRI ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ

Online hibrid: több és kevesebb, mint a színház

Különleges kísérlet. Online készült, online lesz megtekinthető a POOL (no water) című performansz

 » Olyan mű-
fajról van szó, 
amit a további-
akban is lehet 
folytatni anélkül, 
hogy helyette-
síteni akarná az 
élő színházat. 
Önmagában álló 
műfaj is lehet, 
pluszlehető-
ség, hiszen míg 
lesznek alkotók, 
addig mindig 
alkalmazkodni 
fognak az új kife-
jezésmódok adta 
lehetőségekhez.

helyettesítené akarná az élő színhá-
zat. Önmagában álló műfaj is lehet, 
pluszlehetőség, hiszen míg lesznek 
alkotók, addig mindig alkalmazkod-
ni fognak az új kifejezésmódok adta 
lehetőségekhez” – fogalmazott. Az 
előadás alkotói, Radu Nica és Andu 
Dumitrescu kifejtették, a produkció 
egyfajta „járványtermék”, hiszen a 
kényszerhelyzet szülte, hogy a színé-
szek és maguk az alkotók személyes 
találkozás hiányában, külön-külön 
dolgozzanak. A különleges, rendkívü-
li próbafolyamatnak pedig természet-
szerűleg voltak hátrányai, de időköz-
ben kiderült, előnyei is, hiszen semmi 
máshoz nem hasonlítható előadás 
született. A produkció 2 óra 10 perces, 
az anyagot az alkotók elmondása sze-
rint több mint százórányi nyersanyag-
ból állították össze.

Egymástól elszigetelten 
dolgoztak az alkotók
Amint Mark Ravenhill darabjáról 
a színház honlapján olvasható, a 
történetben sok év után végre újra 

együtt a régi csapat. A művészeti 
egyetemen elválaszthatatlanok vol-
tak. Azóta ketten meghaltak, egyi-
kük pedig berobbant a szakmába 
– munkáira a világ legnagyobb mű-
kereskedői áhítoznak. Ő az, aki meg-
hívja a csoport többi tagját (akiknek 
nem sikerült túllépni az improvizált 
kiállítások szintjét) a luxusvillájába. 
Azonban a rég várt találkozás esté-
jén a házigazdát szörnyű baleset éri. 
Pár hétig kómában ül a kórházban 
barátai körében, akik egy idő után 
roncsolódott testét elkezdik fotózni. 
A szenvedés megörökítése végre el-
hozhatja számukra a várva várt si-
kert. A „művészet tárgya” azonban 
magához tér, és jogot formál az el-
készült fotókra. A kudarc lehetősé-
ge újra felsejlik a sikertelen barátok 
előtt, ezért a bosszú tervét forralják. 
A dráma a művészvilág cinikus sza-
tírája, és annak (morális) középsze-
rűségét állítja középpontba, ugyan-
akkor a mai társadalom tükörképe, 
ahol még a saját tested képe is alku 
tárgyát képezheti. Amint a beharan-

gozón elhangzott, a darab üzenetét 
erősíti az, ahogyan az előadás ké-
szült, itt hangsúlyos az elszigetelt-
ség: a szövegben szereplő fi gurák is 
elszigeteltek, frusztráltak, az alko-
tók pedig kénytelenek voltak egy-
mástól elszigetelten dolgozni.

Többszörös kísérlet
Radu Nica arra is rámutatott, az alko-
tási folyamat több tekintetben is kísér-
let volt, a tekintetben is, hogy miként 
tudnak ilyen formában együtt dolgoz-
ni, de abból a szempontból is, hogy 
nem a megszokott „lineáris” időben 
folyt a munka, hanem külön-kü-
lön dolgoztak a színészek, az alko-
tók, a munka ritmusát pedig ellen-
őrzés alatt kellett tartani.

Mint elhangzott, a produkció „egy-
fajta vizuális vers”, ugyanakkor a do-
kumentarista műfajt is érinti, hiszen 
az alkotási folyamatot is rögzítették. 
A rendkívüli helyzetet az is szemlél-
tetheti, hogy mint elhangzott, olyan, 
a járványra utaló új szavakkal is lehet 
illetni az előadást, hogy a rendező 
egyfajta „pandemiurgosz”, a termék 
pedig „co-video”. Radu Nica úgy fo-
galmazott, ő a maga részéről a jövő-
ben is részt venne hasonló projek-
tekben, hiszen miért ne létezhetne 
továbbra is ez az online műfaj, ami-
nek hátrányai mellett olyan előnyei 
is vannak, hogy azok, akik nem 
juthatnak el a kolozsvári színház 
előadásaira, akár Magyarországról 
vagy Amerikából is megtekinthetnek 
hasonló produkciókat. Tompa Gábor 
kiemelte, köszöni az alkotóknak ezt 
a kísérleti kalandot, amely „sokat se-
gít felfedezni önmagunkról, hiszen 
páratlan, extrém pillanatokban ké-
szült”. Azt is elmondta, várják, hogy 
végre visszatérhessen a közönség a 
színházterembe, ám addig a szabad-
ban is terveznek előadásokat a stú-
dió- és a régi színházépület közötti 
téren: a Homemade és a Concorde 
Floral című előadást, valamint kon-
certet is megtekinthet a közönség. 
Az előadásban Buzási András, Kali 
Andrea, Marosán Csaba, Ötvös Kin-
ga, Varga Csilla szerepel, a projekt-
asszisztens Kántor Melinda.

 » K. J.

K ifejezetten élő online közvetí-
tésre készült zenés előadás ős-

bemutatójára készül a nagyváradi 
Szigligeti Színház: a Romániában 
egyedülálló kezdeményezés nyo-
mán megszülető Y című produkció 
premierjét június 21-én láthatják 
az érdeklődők – közölte a társulat. 
A Balogh Attila és Benedek Zsolt 
által jegyzett Y többéves forgató-
könyv-fejlesztést követően, töb-
bek között olyan neves alkotók 
közreműködésével kerül műsorra, 
mint Kárpáti Péter konzulens dra-
maturg, Cs. Kiss Zsuzsanna jel-
meztervező (2018-ban a Színházi 
Kritikusok Céhe a legjobb jelmez 
kategóriában díjazta), Rancz And-
rás UNITER-díjra jelölt, a speciális 

effektek szakértője vagy Keresztes 
Gábor zeneszerző (az Isteni mű-
szak, a Drakulics elvtárs és a Béke-
idő című filmek zeneszerzője). Az 
előadásban a Szigligeti Társulat ti-
zenkét színművésze lép színpadra. 
A dráma egy fiatal lány, Naphegyi 
Eszter (Román Eszter) egy napját 
követi végig, amelyben konfrontá-
lódnia kell családjával és annak ér-
tékrendszerével, saját képzelt iden-
titásával és azokkal az illúziókkal, 
amelyeket eddig a valóságról alko-
tott. Az eseményeket szó szerint a 
főhős perspektíváján keresztül kö-
vethetjük végig: a játékot és ennek 
képanyagát ugyanis a főszereplő 
fejére szerelt GoPro-kamera rögzí-
ti. Az így létrejövő látványélmény 
a fiatalok által ismert és szeretett 
First Person Shooter, illetve POV 

(Point Of View) játékokat idézi fel, 
sőt hasonlít a VR tapasztalatához 
is. „Formabontó játékmódra kínál 
lehetőséget a színészek számára is, 
azaz összességében elmondható, 
hogy egy olyan új színházi forma 
születik, amely egyszerre reagál 
a fennálló helyzetre, mégis képes 
megmaradni színháznak” – nyilat-
kozták az előadás alkotói. Az előa-
dás élő közvetítését egyszeri alka-
lommal, június 21-én, vasárnap 19 
órától láthatja a közönség; jegyek 
kizárólag az Eventim.ro oldalon 
kaphatók. A jegyvásárlást követő-
en az Eventim két e-mailt küld: az 
első e-mail a jegyvásárlást igazolja 
vissza, és tartalmazza a megtekin-
téshez szükséges kódot; a második 
e-mailben pedig a megtekintéshez 
szükséges linket találják a nézők.

Ipszilon: élő ősbemutató a világhálón a váradi Szigligeti Színházban

 » Olyan új 
színházi forma 
születik, amely 
egyszerre reagál a 
fennálló helyzet-
re, mégis képes 
megmaradni 
színháznak.
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