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 » ANTAL ERIKA

Annak ellenére, hogy a megnyi-
tóknak, könyvbemutatóknak to-

vábbra sem adhat helyet, bizonyos 
feltételek mellett újból látogatható a 
marosvásárhelyi Bernády-ház és an-
nak kiállításai.

Jelenleg két, nagy érdeklődésre 
számot tartó kiállítási anyag tekint-
hető meg az épületben. A földszinti 
termekben Xantus Géza csíkszere-
dai festőművész A végtelen vonzá-

sában című tárlata kínál különle-
ges művészi élményt. A válogatott 
festmények az alkotó légiesen át-
szellemült, transzcendens világába 
vonzzák a lelki feltöltődésre vágyó 
művészetkedvelőket. Az emeleti 
galériában színes és fekete-fehér fo-
tók mutatják meg a világ számtalan 
arcát. A Magyar Fotóművészek Vi-
lágszövetsége hozta el Marosvásár-
helyre a XIX. Nemzetközti Magyar 
Szalon képeit. A mintegy félszáz 
felvételt tartalmazó kollekció a ma-

gyarországi, romániai, szlovákiai 
és más Kárpát-medencei fotósok 
benevezett munkáiból mutat be 
látványos körképet az életünkről, 
úgy, ahogy azt a fotósok látták. Az 
általános tematika mellett a történe-
lem, elsősorban II. Rákóczi Ferenc 
és kora, a magyar népcsoportok 
sajátosságai, valamint természetfo-
tó-kínálata jelenik meg a tárlaton. 
A járvány megfékezését célzó in-
tézkedéseknek, szabályoknak meg-
felelően a tárlatlátogatók számára 

kötelező a maszkviselés, illetve a 
testhőmérsékletük nem haladhatja 
meg a 37,3 Celsius-fokot. A Bernády 
Alapítvány kuratóriuma ezért arra 
kéri az érdeklődőket, hogy vigye-
nek magukkal maszkot, valamint 
használják a bejáratnál elhelyezett 
kézfertőtlenítőt, és ne érintsék meg 
a kiállított tárgyakat. Ugyanakkor 
fontos a jelelevők közti biztonságos 
távolságtartás is. A kiállítások meg-
tekintésére hétköznapokon 9–14 óra 
között fogadják a közönséget.

Tárlatokkal várja a látogatókat az újranyílt marosvásárhelyi Bernády-ház

 » Jelenleg két, 
nagy érdeklődés-
re számot tartó 
kiállítási anyag 
tekinthető meg az 
épületben.

Részben online, részben 
személyes részvételű felvételit 
hirdet a kolozsvári Babeș–Bo-
lyai Tudományegyetem Szín-
ház- és Filmművészeti Kara, 
amely minden régióból várja a 
jelentkezőket. Váta Lóránd, a 
színművészet szak most induló 
évfolyamának osztályvezető 
tanára a Krónikának elmond-
ta, képzésük nagyon színes, 
hitvallása pedig az, hogy a ta-
nításban mérhetetlenül fontos 
a tanár-diák viszony alakulása.

 » KISS JUDIT

E rdély középső, nyugati ré-
szén, szórványvidékeken élő 
fi atalokat, de természetesen a 

Székelyföldről is vár jelentkezőket 
a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudo-
mányegyetem Színház- és Filmmű-
vészet Kara, amely színészképzés és 
teatrológia szakon tart részben on-
line felvételit július 14-én és 15-én. 
Színművészet szakon 10 ingyenes 
és 5 fi zetéses, teatrológia szakon 
7 ingyenes és 3 fi zetéses hely áll a 
magyar anyanyelvű jelentkezők 
rendelkezésére.

Váta Lóránd (portrénkon), a Ko-
lozsvári Állami Magyar Színház szín-
művésze, a színművészet szak most 
induló évfolyamának osztályvezető 
tanára a Krónikának elmondta, az 
egyetem természetesen alkalmazko-
dik a járványügyi intézkedésekhez, 
de mivel gyakorlati művészeti kép-
zésről van szó, nem lehet csupán 
internetes, online vizsgákat tartani, 
mint annyi más szak esetében.

A NYUGAT-ERDÉLYI, SZÓRVÁNYVIDÉKEKEN ÉLŐ FIATALOKAT IS VÁRJA A BBTE SZÍNHÁZ KARÁNAK MAGYAR TAGOZATA

Színes képzés a kolozsvári színművészetin

A kolozsvári színművészeti egyetem várja a jelentkezőket a július közepén tartandó felvételire 

 » Sajnos az 
elmúlt években 
az is tapasztal-
ható volt, hogy a 
tanítás a félelemre 
épít. Meggyő-
ződésem, hogy 
félelemre nem 
szabad tanár-diák 
viszonyt építeni. 
Lehet szidni a diá-
kot, hajtani, lehet 
baráti viszonyt 
kialakítani, lehet a 
tiszteletre építeni, 
de oda semmikép-
pen sem szabad 
jutni, hogy a diák 
féljen.

Részben online, részben 
személyes felvételi
„Kompromisszumos megoldás szü-
letett, ami a magyar tagozat ötlete 
volt, de a román tagozat is átvette. 
Kétfordulós a vizsga, az első forduló 
kizáró jellegű online rész lesz, a má-
sodik személyes részvételű megmé-
rettetés” – mondta az osztályvezető. 
Mint kifejtette, az online vizsga úgy-
nevezett self-casting, azaz saját be-
mutatkozó videót foglal magában. A 
bemutatkozás második részében két 
anyagot kell online beküldeni: leg-
alább egyet a kötelező repertoárból 
(kijelölt monológok, prózák, versek), 
és egy dalt a saját repertoárból: ezt 
lehet kísérettel vagy anélkül, tánccal 
vagy tánc nélkül. A videó harmadik 
része motivációs kompozíció, ez le-
het ének, tánc, bármi, amiről a felvé-
teliző azt érzi: ezzel meg tudja győz-
ni a felvételi bizottságot. A július 15-i 
már szemtől szemben vizsga lesz, a 
szükséges járványügyi intézkedé-
sek megtételével: idén nem lesz-
nek emiatt csoportos gyakorlatok, 
improvizációk, mozgásgyakorlatok, 
mindenki egyénileg fog felvételiz-
ni – mondta az osztályvezető tanár. 
Váta Lóránd, aki 2016 óta tanít az 
egyetemen, azt is kifejtette, a jelent-
kezők száma minden évben változó, 
a fi zetéses helyeket az utóbbi évek-
ben majdnem minden alkalommal 
újraosztással át tudták alakítani 
ingyenes helyekké. „A felvételizők 
száma kicsit attól is függ, hogy ki a 
tutora az illető évfolyamnak. Bizo-

nyos osztályvezetők több, mások 
kevesebb jelentkezőt vonzanak. Na-
gyon kíváncsi vagyok, hogy ebben 
az évben hogy alakul ez az arány” 
– fogalmazott az osztályvezető. 
Hozzátette, ő megpróbálja megszó-
lítani a szatmári, partiumi, bánsági, 
nyugat-erdélyi régiók, a szórvány-
vidékek fi atalságát, hiszen földrajzi 
értelemben közelebb van hozzájuk 
Kolozsvár, mint Vásárhely. Persze a 
felhívás székelyföldieknek is szól, 
de földrajzi okokból ők inkább a ma-
rosvásárhelyi színi felé irányulnak. 
Váta Lóránd azt is kiemelte, annak 
ellenére, hogy kis szaknak számít 
a kolozsvári, nagyon színes a kép-
zés. „Jó példa erre a mozgásképzés: 
klasszikus balett, steptánc-alapok, 
kontakttánc, a debreceni Gemza Pé-
ter koreográfus, színigazgató vezette 
mozgásszínház alapjai – ez mind 
szerepel a képzésben. Gemza Péter is 
tanít nálunk, Tompa Andrea, Herzog 
Noémi színikritikus, Visky András 
drámaíró – ők mind nagy nevek 
teatrológiában, pedagógiában, szín-
házban” – ecsetelte az osztályvezető. 
Arra is kitért, ének szempontjából is 
erős a kolozsvári színi, Incze G. Kata-
lin, aki hangképzés-pedagógus, kor-
repetitor, karmester szintén oktatja 
a hallgatókat. „Vannak szemesztere-
ink, ahol pontosan meg van határoz-
va, hogy mit tanulnak: van magyar 
kuplé szemeszter, magyar sanzon 
szemeszter, Gershwin-szemeszter is. 
Három szemeszterben is tartottunk 
Incze G. Katalinnal olyan vizsgát, 

ahol ő az énekrészt vezette, én meg 
a koreográfi a részt, és ebből egész 
kis előadások születtek” – részletez-
te. Váta Lóránd beszédhangképzést 
oktat és színpadi táncot, következő 
tanévben valószínűleg színészmes-
terséget is fog tanítani.

Nem lehet félelemre alapozni 
a tanítást
„Amit fontosnak tartok a tanítás-
ban, az egyfajta hitvallásom: mér-
hetetlenül fontos a tanár-diák kom-
munikáció és a tanár-diák viszony 
alakulása. Azért mondom ezt, mert 
sajnos az elmúlt években az is ta-
pasztalható volt, hogy a tanítás a fé-
lelemre épít. Meggyőződésem, hogy 
félelemre nem szabad tanár-diák 
viszonyt építeni. Lehet szidni a di-
ákot, hajtani, lehet baráti viszonyt 
kialakítani, lehet a tiszteletre építe-
ni, de oda semmiképpen sem szabad 
jutni, hogy a diák féljen” – fogalma-
zott Váta. Kifejtette, a színi olyan 
művészeti egyetem, ahol a hallgató 
fantáziájával dolgoznak, a diák fel-
szabadultságával, és bár ő szigorú a 
diákjaival, de baráti viszonyt alakít 
ki a fi atalokkal. „A diáknak éreznie 
kell, hogy a tanár fogja a kezét. A fi a-
talok családi környezetből kerülnek 
ki, ide jönnek a „nagyvilágba”, a mű-
vészeti egyetemre, ahol szárnyalniuk 
kell. Ezért az osztályvezető egy kicsit 
a diákok „szülője” kell hogy legyen” 
– mondta a színművész. A színész-
képzés és teatrológia szak felvételi 
naptára szerint július 9–13. között 
történik a beiratkozás mindkét sza-
kon, július 14-én a teatrológus szakra 
jelentkezők motivációs leveleinek ér-
tékelése, július 15-én az eredmények 
kifüggesztése a teatrológia szakon. A 
színművészetisek számára július 14-
én tartják az első fordulót, július 15-
én a második fordulót, amely egyéni 
jellegű vizsga a felvételiztető bizott-
ság jelenlétében. Július 16-án füg-
gesztik ki az eredményeket. A teatro-
lógia szakon az osztályvezető tanár 
Bogdán Zenkő. Június 15. és július 13. 
között online felkészítőket tartanak a 
felvételizők számára: színészet sza-
kon Palocsay Kisó Kata, Szilágyi-Pal-
kó Csaba, Kozma Gábor Viktor, Oláh 
Boglárka, Köllő Csongor, valamint a 
következő színészosztály irányítója, 
Váta Lóránd fog többször találkozni 
a jövendő diákokkal a virtuális tér-
ben. Részletek, friss információk az 
egyetem honlapján, valamint Face-
book-oldalán találhatóak.
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