
vevőire. A középiskolás diákokat 
felvonultató Concord Floral olyan 
általános érvényű témákat boncol-
gat, mint a bűntudat, szexualitás, 
meggondolatlan gesztusaink visz-
szavonhatatlan következményei, 
az elkerülhetetlen közösségi létben 
rejlő magány, s teszi mindezt ennek 
a különleges generációnak a szem-
szögéből. A júniusi előadásokra a 
jegyek megvásárolhatók a színház 
jegypénztárában (hétköznapokon 

10–14 óra között), valamint online 
a www.biletmaster.ro honlapon. 
A temesvári Csiky Gergely Álla-
mi Magyar Színház is szabadtéri 
előadásokat tart: Jordi Galceran 
katalán drámaíró Burundanga, 
avagy a maszk, a baszk meg a cucc 
című drámáját Csábi Anna rende-
zésében, a temesvári társulat és 
a Szatmárnémeti Északi Színház 
Harag György Társulatának közös 
produkciójaként láthatják szín-

padon az érdeklődők a régi Arta 
mozi nyári kertjében június 28-án, 
18 órától. A Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház ebben a hónapban kí-
sérleti színházi teret avatott föl az 
intézmény belső udvarán, a távol-
ságtartás szabályaihoz igazodva. A 
nyári időszakban ebben a térben, 
illetve a város központjában talál-
ható nyári színpadon tartják az elő-
adásokat. A Tompa Miklós Társulat 
első szabadtéri produkciója George 
Ștefan Tündérország című darabja 
Keresztes Attila és Laurențiu Blaga 
rendezésében. A produkciót júni-
us 21-én este 21 órától tekintheti 
meg a közönség a Nemzeti Színház 
belső udvarán. Az előadás egy ma-
rosvásárhelyi vegyes család életé-
be enged betekintést: a román és 
a magyar nemzetiségűek közötti 
többgenerációs félreértéseket te-
matizálja, ezek a félreértések sze-
retettel és gyűlölettel fűszerezik a 
család sorsát. George Ștefan szöve-
ge új szemszögből próbálja megvi-
lágítani az örökös román–magyar 
konfl iktust, azt a kérdést feszeget-
ve, hogy miként lehet egyénileg 
túllépni a családot ért politikai jel-
legű sérelmeken. Esős idő esetén a 
színház az előadást automatikusan 
a következő estére időzíti, szintén 
21 órától kezdődően.
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Kültéri előadásokat tartanak 
az erdélyi magyar színházak a 
járványügyi szabályok tiszte-
letben tartásával. A kolozsvári, 
marosvásárhelyi és temesvári 
társulat is várja közönségét.

 » KISS JUDIT

H árom hónapos kényszerszü-
net után beindul az színházi 
élet: a társulatok a járvány-

ügyi intézkedéseknek megfelelően 
szabadtéren mutatnak be előadá-
sokat. Amint az erdélyi magyar 
teátrumok bejelentették, a külté-
ri produkciókra a helyek száma 
korlátozott. A Kolozsvári Állami 
Magyar Színház a Szamos-parton 
nyitja újra kapuit: az intézmény fo-
lyópart melletti udvarán felállított 
színpadon júniusban két-két alka-
lommal lesz látható a Homemade 
és a Concord Floral című előadás. 
A Homemade június 26-án és 27-
én este 7 órától, míg a Concord 
Floral június 28-án és 29-én este 9 
órától van műsoron. A Homemade 
projekt kutatással egybekötött al-
kotói folyamat, amely a romániai 
családok jelenlegi helyzetéről in-
dít párbeszédet úgy, hogy folya-
matosan fi gyel az esemény részt-

A KOLOZSVÁRI, MAROSVÁSÁRHELYI, TEMESVÁRI TEÁTRUM IS KÜLTÉRI PRODUKCIÓKKAL VÁRJA KÖZÖNSÉGÉT

Szabadtérre költöznek a színházi előadások

 » George Ștefan 
szövege új szem-
szögből világítja 
meg a román–ma-
gyar konfl iktust, 
azt feszegetve, 
miként lehet 
egyénileg túllépni 
a családot ért 
politikai jellegű 
sérelmeken. 

 » A Close-up 
Federico Fellini 
elnevezésű soro-
zatban a rendező 
nyolc, többsé-
gében felújított 
remekművét 
láthatja a fesztivál 
közönsége.
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 » K.  J.

Federico Fellini, az olasz fi lmművé-
szet emblematikus alakja előtt tisz-

teleg a kolozsvári Transilvania Nem-
zetközi Filmfesztivál (TIFF), amelynek 
idei kiadását július 31. és augusztus 9. 
között tartják – jelentették be a szerve-
zők. A szemle a kortárs olasz fi lmmű-
vészetre, és a 100 évvel ezelőtt született 
mester, Federico Fellini művészetére is 
összpontosít. A Close-up Federico Fel-
lini elnevezésű sorozatban a rendező 
nyolc, többségében felújított remek-
művét láthatja a fesztivál közönsége, 
köztük az Édes élet, a Nyolc és fél, az 
Amarcord, a Júlia és a szellemek című 
alkotásokat.

A 20. századi fi lmművészet megha-
tározó alakja 1920-ban született Rimi-
niben. A II. világháború után az olasz 
fi lmművészetben kibontakozott egy új 
irányzat, a neorealizmus. Ezen az úton 
elindulva találta meg Fellini saját, sen-

kivel össze nem téveszthető stílusát: a 
szánalom, a megértés, az együttérzés 
még neorealista, a költői emelkedett-
ség, a groteszk humor, a miszticizmus 
már más út – mindez keveredik mű-
vészetében. Filmjeiért 11-szer jelölték 
Oscar-díjra, és négy alkalommal kapta 
meg a szobrocskát, de nyert Aranygló-
busz díjat, valamint Arany Pálmát is a 
cannes-i fi lmfesztiválon.

A TIFF Focus Italia elnevezésű szek-
ciójában az olasz fi lmművészet szá-
mos új, jelentős alkotását is vetítik: 
Marco Bellocchio Az első áruló című, 
2019-es fi lmjét, Damiano és Fabio D’In-
nocenzónak a Berlinálén Ezüst Medve 
díjat nyert, Favolacce című alkotását, 
Pietro Marcellónak a Jack London re-
gényéből készült, Martin Eden című 
fi lmjét. A TIFF-re bérletet lehet váltani 
a Tiff .eventbook.ro-n és hamarosan a 
hivatalos TIFF-alkalmazáson keresz-
tül. Részletek a fi lmszemle honlapján 
találhatóak.

Fellini életműve előtt tiszteleg a TIFF

A román–magyar konfl iktust tematizálja a marosvásárhelyi társulat Tündérország című előadása 

 » MOLNÁR JUDIT

M iután a bezártság heteit köve-
tően a római katolikus püspöki 

palota kertjében kezdett el koncer-
tezni a nagyváradi fi lharmónia, más 
helyszíneket is szeretne felfedezni, 
várja az ajánlatokat, hol léphet-
ne még fel, és természetesen nem 
adja fel a reményt a beltérbe való 
visszatérésre – mondta el Meleg 
Vilmos, az intézmény főigazgatója. 
Azt is elárulta, nagyon szeretnék 
augusztus elejéig meghosszabbítani 
az évadot, hogy minél több bérle-
tes adósságot „ledolgozhassanak”, 
és szeptembertől már az otthoni 
termükben kezdjék az évadot. Az 
igazgató szeretne nagyobb szabású 
búcsúkoncertet szervezni a Szent 
László téren, de ez még csak terve-
zet.  Meleg Vilmos megfogalmazá-
sa szerint a filharmónia életében 
nagy törés volt, hogy a másnapra 
előkészített hangversenyt március 
11-én rendelettel megakadályozták. 
A készen álló, elmaradt koncertet 
felvették azzal a céllal, hogy az 
első, hangversenytermi előadáson 
átadják a bérleteseknek a hangfel-
vételt. A remélt „rövidesen” talál-
kozásból két hónap otthoni gya-
korlás lett, elkeseredtek, hiszen 
összpróba nélkül elképzelhetetlen 
a zenekari műsor. Nemcsak ez a 
szakmai gond, de a főigazgatót az 
etikai probléma is nyomasztja, mint 
hangsúlyozta, a bérletesekkel szem-
beni adósságukat mindenképpen 
törleszteni akarják. 

Kurucz Tibor művészeti igazgató 
emlékezett, hogy amikor tavaly a 

római katolikus püspöki palotá-
ban játszottak, Böcskei László me-
gyés püspök a jövőre vonatkozóan 
mintegy ismételten meghívta őket. 
Sarkadi Zsolt aligazgatóval együtt 
megkeresték és meg is állapodtak: 
rekordidő alatt sikerült megszer-
vezni a június 5-én nagy sikerrel 
megtartott koncertet. 

A nézőteret az előírásoknak 
megfelelően berendezték, s a cso-
dálatos barokk építménnyel a hát-
térben, melyben az 1700-as évek 
derekától Dittersdorf és Michael 
Haydn muzsikált, megtörtént a 
kényszerszünet utáni első nyilvá-
nos kulturális fegyvertény. Nagy 
Kálmán koncertmester, a Michael 
Haydn Kamarazenekar vezetője el-
mondta, a következő koncertekre is 
csak kint próbálhatnak, mert bent, 
az épületben csak az adminisztrá-
ció dolgozhat. Pedig már nagyon 
szeretnének bent találkozni, hisz 
mindannyian abban reményked-
nek, talán kisebb szimfóniákat is 
játszhatnak a nyár folyamán. Külön 
öröm volt a számukra, hogy a köz-
ismert, Michael Haydnről elneve-
zett kamarazenekaruk készen állt 
a „beugrásra”, Francia-, Olasz- és 
Magyarországról, de még az Egye-
sült Államokból és Japánból is kap-
tak üdvözlő és gratuláló üzeneteket 
a kényszer sikeres leküzdése miatt. 
Reményét fejezte ki, hogy második 
koncertjük az elsőhöz hasonlóan 
sikeres lesz, ezúttal a fúvószene-
karuk lép majd fel, Gounod-, Do-
nizetti-, Holst- és Elgar-művekkel, 
ugyancsak a csodálatos palotakert-
ben berendezett helyszínen.

Terveket sző a váradi fi lharmónia

Fellini Édes élet című remekét is vetítik a TIFF-en, amely a 100 éve született rendező előtt tiszteleg  




