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Bár jelenleg rengeteg bi-
zonytalanság övezi a szín-
házak és mozik működését, 
értékelendő, hogyha fél-
gőzzel is, de szeptembertől 
fogadhatják közönségüket a 
kulturális intézmények. Ez a 
megszokotthoz való visszaté-
rés első lépése – nyilatkozta 
a Krónika megkeresésére 
Tompa Gábor, a Kolozsvá-
ri Állami Magyar Színház 
igazgatója és Lázár-Prezsmer 
Endre, a sepsiszentgyörgyi 
Művész Mozi by Cityplex 
programfelelőse.

 » KISS JUDIT

A megszokotthoz való vissza-
térés első kis lépése, hogy 
szeptember elsejétől újra fo-

gadhatnak közönséget a kulturális 
intézmények – értékelt lapunk meg-
keresésére egy erdélyi színházigaz-
gató és egy fi lmszínház vezetője 
annak kapcsán, hogy a teátrumok, 
mozik és más kulturális intézmé-
nyek félházzal működhetnek Ro-
mániában a kormány által hétfőn 
elfogadott határozat értelmében.

Tompa Gábor, a Kolozsvári Ál-
lami Magyar Színház igazgatója 
azt mondta, egyelőre nagyon sok 
a bizonytalanság a beltéri előa-
dások megtartását illetően, an-
nak azonban örülni lehet, hogy a 
színházakra, ha viszonylag későn, 
de mégiscsak gondolt a kormány, 
és megtarthatók a beltéri előadá-
sok. „Még nem tudjuk a pontos 
metodológiát a teendőkkel kap-
csolatban. Az persze bizonyos, 
hogy a biztonsági és egészségügyi 
óvintézkedéseket be kell tartani” – 
mondta Tompa Gábor. A kolozsvá-
ri magyar színházban a félház több 
mint 400 nézőt jelent, a tervek 
szerint októbertől tartanak beltéri 
előadásokat, így a nagy sikerű He-
gedűs a háztetőn című előadást is. 
Hozzátette, szeptemberben egyelő-
re továbbra is szabadtéri előadáso-
kat tartanak a Szamos-parton, ahol 
70 fős közönséget fogadhatnak, az 
e havi műsoron nem változtatnak, 
mert annak bonyolultak lennének 
a logisztikai vonzatai. „Néhány 
stúdió-előadásunkat szabadtéri 
színpadra alkalmaztuk. A stúdiónk 

AZ ÓVINTÉZKEDÉSEK BETARTÁSÁVAL ELKEZDŐDHETNEK A BELTÉRI ELŐADÁSOK, VETÍTÉSEK A SZÍNHÁZAKBAN ÉS MOZIKBAN

Félházas nyitás: az első lépés a normalitás felé

A kolozsvári magyar színház Don’t be a Stranger című előadását is a Szamos-parton játszotta a társulat

 » „Euró-
pa-szerte bein-
dultak a színházi 
előadások, és 
nem hiszem, 
hogy egy na-
gyobb templomi 
gyülekezésnél 
bármennyivel 
is veszélyesebb 
lenne egy szín-
házi előadás a 
járvány terjedése 
szempontjából” 
– mondta a szín-
házigazgató.

maximum 100 férőhelyes, a félház 
50 embert jelent, ez kevesebb, mint 
amennyien szabadtéren elférnek. A 
Homemade című produkciót nagy si-
kerrel játszottuk szabad téren, vala-
mint a kimondottan a Szamos-partra 
tervezett, Don’t be a Stranger című 
előadást is. Soron következik A vágy 
villamosa és a Pornó – feleségem tör-
ténete szintén szabadtéren” – ecse-
telte Tompa Gábor. Mint mondta, 
októbertől a tervek szerint fokozato-
san elkezdenek beltéri előadásokat 
tartani, és megpróbálják újra, hogy 
két-három hónapra előre bejelentsék 
a műsort. Kérdésünkre, hogy a fél-
házas előadások miatt növekszik-e 
a színházjegyek ára, az igazgató azt 
mondta, jelenleg nem tervezik a be-
lépőárak növelését, kivételt képez 
néhány új stúdió-előadás, de ott is 
minimális lesz az emelkedés.

Nem veszélyesebb,
mint a templomi gyülekezés
A kolozsvári színházigazgató úgy fo-
galmazott, már nagyon sürgős, és itt 
az ideje, hogy elkezdődjenek a benti 
előadások, hiszen az látható, hogy a 
környező országok szinte mindeniké-
ben már régóta játszanak a színházak, 
van, ahol telt házakkal is. „A Pornó 
című előadásunkat Gyulán mutattuk 
be kamarateremben telt házzal, ott a 
maszkviselést javasolták, de nem kö-
telezték. A kisvárdai fesztiválon szin-
tén telt házzal játszottuk a produkci-
ót: ott Árkosi Árpád kapta a legjobb 
rendezés díját, és Imre Éva színésznő 
Kisvárda polgármesterének díját” – 

emlékeztetett Tompa. Mint mondta, 
európai nagyszínházakban közel ezer 
néző előtt is játszanak előadásokat, a 
salzburgi fesztiválon például kétezres 
teremben 850 néző előtt mutattak be 
produkciókat. „Európa-szerte bein-
dultak a színházi előadások, és nem 
hiszem, hogy egy nagyobb templomi 
gyülekezésnél bármivel veszélyesebb 
lenne egy színházi előadás a járvány 
terjedése szempontjából” – tette hoz-
zá a színházigazgató.

Bizonytalanság
a nemzetközi szemle körül
„Amivel nagyobb gondban vagyunk, 
az a november 19-én kezdődő Inter-
ferenciák Nemzetközi Színházi Fesz-
tivál, amit egyelőre bizonytalanság 
övez. Elvben a jelenlegi állás szerint 
félházakkal lehetne megtartani. Ez 
megoldható lenne, csakhogy ez a 
szemle 90 százalékban külföldi előa-
dásokból áll, és ezek egyelőre várako-
zó állásponton vannak: egyelőre nem 
lehet tudni, melyek lesznek az utazási 
előírások, hogyan, milyen feltételek-
kel lehet visszatérni Romániából, mi-
lyenek lesznek a karanténkötelezett-
ségek, ezért nagyon nehéz tervezni” 
– fejtette ki Tompa Gábor. Hozzátette, 
a B terv az, hogy online tartsák meg 
a fesztivált, de ezt nem szeretné. „Vi-
szont ha nem marad lesz más lehe-
tőség, akkor úgy tartják meg, hiszen 
idén először a maximális támogatást 
kapták meg a nemzetközi fesztiválra 
a kincses városbeli önkormányzattól, 
és nagyon jó fesztivál lenne” – mond-
ta a színházigazgató.

Nem használhatnak 
légkondicionálót
Üdvözli a beltéri kulturális esemé-
nyek megtartásának elindítását a 
sepsiszentgyörgyi Művész Mozi by 
Cityplex programfelelőse, Lázár-
Prezs mer Endre is. Megkeresésünkre 
elmondta, örülnek a lehetőségnek, 
nagyon várták már. „A mozi nyáron 
sem „tétlenkedett”, hiszen júliustól 
hetente két alkalommal szabadtéren 
vetítettünk fi lmeket nagy sikerrel. 
Szeptember első két hetére a műsort 
már meghirdettük, azt szabadtéren 
tartjuk meg, majd 15. után nyitnánk 
meg a mozi belterét a Filmtettfeszt or-
szágos szemlével” – mondta a prog-
ramfelelős. Arra is kitért, bíznak ben-
ne, hogy a kötelező óvintézkedéseket, 
a termek fertőtlenítését elő tudják ké-
szíteni. „Reméljük, a fi lmforgalmazók 
is elkezdenek mozgolódni, és felpö-
rögnek az események, újabb fi lmeket 
hoznak be, hogy legyen kínálatunk, 
mert egyelőre kevés a fi lm. A 80 és 76 
férőhelyes termünkbe a szabályozás 
szerint 40 és 38 személy ülhet majd 
be, a maszkviselés kötelező lesz, nem 
szabad használni a légkondicionáló 
berendezést, hogy ne kavarja a leve-
gőt, ezért melegebb időben kicsit kel-
lemetlenebb lesz végigülni a fi lmeket, 
de vetítések előtt és után szellőztetni, 
hűteni fogjuk a termeket, hogy él-
vezhető legyen a bent tartózkodás”– 
mondta Lázár-Prezsmer Endre.

A színészeknek nem kell
maszkot viselniük
A színészeknek természetesen nem 
kell maszkot viselniük előadás köz-
ben, viszont szigorú szabályrendszer 
alkalmazásával nyithatják meg mától 
kapuikat a kulturális intézmények – 
jelentette ki Bogdan Gheorghiu mű-
velődési miniszter tegnap a Digi24 
hírtelevíziónak nyilatkozva a kultu-
rális és az egészségügyi tárca készü-
lő közös rendeletéről. „A színészek 
nem fognak maszkot viselni, mivel ez 
csorbítaná a közérthetőséget. A né-
zők között kötelező szabadon hagyni 
egy széket, és talán bizonyos hely-
zetekben szükség lehet kétszéknyi 
távolságra is” – mutatott rá a minisz-
ter. Kitért ugyanakkor arra is, hogy 
a 12 évesnél fi atalabbakat nem kell 
elválasztani kísérőiktől, egy felnőtt 
viszont nem kísérhet több mint két 
kiskorút egy előadásra. „Az 50 száza-
lékos korlátozást kötelező betartani, 
függetlenül attól, hogy mekkora a te-
rem” – magyarázta a részleteket Bog-
dan Gheorghiu.
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 » K. J.

A Karády zárkája című zenés mo-
nodrámát tekinthetik meg az ér-

deklődők szeptember 2-án, szerdán 
és szeptember 4-én, pénteken este 
20 órakor a Kolozsvári Magyar Ope-
ra udvarán a szabadtéri koncert- és 
előadás-sorozat keretében. A Darvasi 
László műve alapján készült produk-
ció a Gyulai Várszínház tulajdona, az 
ősbemutatót 2019 nyarán tartották a 

Kolozsváron látható a Karády zárkája zenés monodráma

 » Karády Kata-
lint, a titokzatos, 
az ünnepelt, a 
rajongott, az áhí-
tott dívát ezúttal 
a Gestapo 525-ös 
számú cellájában 
látjuk, és halljuk 
még énekelni is. 

várszínházban. Az előadást Bartha 
Boróka gyergyószentmiklósi színész-
nő (képünkön) játssza, a rendező, 
Béres László számos sikeres produk-
ciót állított színpadra Kolozsváron. 
Zongorán kísér Horváth Zoltán, illet-
ve Szép András. Karády Katalint, a 
titokzatos, az ünnepelt, a rajongott, 
az áhított dívát ezúttal a Gestapo 
525-ös számú cellájában látjuk, és 
halljuk még énekelni is. Az előadás 
végére pedig kiderül, hogyan lesz a 

szenvedéstörténetből megváltástör-
ténet. Darvasi László, korunk egyik 
legkiválóbb magyar próza- és drá-
maírója így vall Karády Katalinról 
és a darabról, amelynek szövegét ki-
fejezetten a Bartha Boróka és Béres 
László művészpáros számára írta. A 
2020-as év kettős évforduló, ugyanis 
110 éve született, illetve 30 éve halt 
meg a monodráma hősnője, a ma-
gyar színház és fi lmművészet egyik 
legnagyobb ikonja: Karády Katalin.




