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Kültéri tárlat Kézdivásárhelyen
„Jönnek” – közigazgatási átalakulás 
1940 címmel szervez szabadtéri kiállítást 
vasárnap Kézdivásárhelyen a Magyar 
Kulturális Intézet Sepsiszentgyörgy. A 
tárlatot a második bécsi döntés nyomán 
visszacsatolt Észak-Erdély és az azt köve-
tő 1940. szeptember 13-i kézdivásárhelyi 
bevonulás 80. évfordulója alkalmából 
nyitják meg. „A második bécsi döntés 
az új politikai berendezkedés évtizede-
inek tükrében ma is megosztó kérdés-
nek számít. E történelmi jelentőségű 
esemény a 20. század magyar–román 
kapcsolatainak egyik kulcsfontosságú 
mozzanatát képezi” – olvasható a tárlat 
ismertetőjében. A kiállítást Tamás Sán-
dor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke 
nyitja meg, köszöntőt mond Szebeni 
Zsuzsanna, a Magyar Kulturális Intézet, 
Sepsiszentgyörgy vezetője, kurátor: Nagy 
Zoltán történész.
 
Csak kisebbségi témájú fi lm
nyerheti az Oscar-fődíjat  
Az Oscar-díjakról döntő amerikai 
fi lmakadémia nyilvánosságra hozta új 
szabályait, amelyekkel a legjobb fi lm 
díjára pályázó fi lmek sokszínűségét 
akarja elősegíteni. Az új szabályozás 
szerint a színészek vagy színésznők egy 
része valamilyen etnikai kisebbséghez  
kell hogy tartozzon. Egy másik kritérium: 
a fi lm foglalkozzon olyan témával, amely 
a nőkkel, a kisebbségekkel, a fogyaték-
kal élőkkel vagy az LMBT-közösséggel 
kapcsolatos. További lehetséges szab-
ványként a fi lmakadémia sokszínűségi 
kvótákat fogadott el az egész szereplőgár-
dára vagy a produkciós csapatra.

KÖZÖS ELŐADÁST MUTATNAK BE AZ ÉSZAKI SZÍNHÁZ MAGYAR ÉS ROMÁN SZÍNÉSZEI

Premier a szatmári parkokban

A hatalomért harcoló „állatok” a szatmári színház új, a hét végén bemutatandó előadásában 

A 0. kilométerkőnél – ez a címe 
annak az új előadásnak, amelyet 
pénteken, szombaton és vasárnap 
három szabadtéri helyszínen mu-
tatnak be a a Szatmárnémeti Északi 
Színház magyar és román színészei.

 » K. J. 

H árom szatmárnémeti szabadtéri 
helyszínen mutatják be pénteken, 
szombaton és vasárnap az Északi 

Színház magyar és román színészei az új, 
A 0. kilométerkőnél című előadást. Szep-
tember 11-én a Kossuth-kertben, 12-én a 
16-os lakónegyedben, a Csend parkban, 

13-án pedig a 17-es lakónegyedben, az 
UFO parkban tekintheti meg a közönség a 
premiert. A 19 órától kezdődő előadások-
ban nem csupán a Harag György Társulat 
vagy a Mihai Raicu Társulat művészei 
szerepelnek: a kétnyelvű produkciót a 
román és magyar anyanyelvű színészek 
közösen hozták létre. Az előadás rende-
zője, Ándi Gherghe Marosvásárhelyen és 
Nagyváradon is rendezett már kétnyelvű, 
a magyar–román együttélést is tematizá-
ló produkciót. Az előadás alapja Székely 
Csaba kortárs erdélyi drámaíró négy tör-
ténetből álló, Idegenek – Négy politikai 
gyerekdarab című szövege volt, melyből 
a rendező hármat vitt színre Szatmárné-
metiben. „Az első történetben állatokkal 

ismerkedünk meg, amelyek unalomból,-
vagy éppen túl jó dolgukban odajutnak, 
hogy lemondanak a szuverenitásról, és 
harcolni kezdenek a hatalomért. A má-
sodikban három gyermek szerepel, az 
egyikük pedig manipulálni kezdi a tár-
sait, megteremtve maguknak egy közös 
ellenséget. A harmadik részben a Marsig 
jutunk, ahol a marslakók földi menekül-
teket fogadnak” – foglalja össze röviden 
az előadás tartalmát Ándi Gherghe rende-
ző. A darab szinopszisában a szerző, Szé-
kely Csaba azt írja, „nem születünk előíté-
letekkel. De egy előítéletekkel teli világba 
születünk bele, és hamar megtanuljuk, 
hogy kik a rossz emberek. A jók persze 
mi vagyunk. Jobbak vagyunk, mint „ők”, 
mert „ők” rosszat akarnak nekünk. És 
végső soron mi is rosszat akarunk nekik, 
nekünk viszont jól megalapozott okunk 
van rá. Igaz, tévedni is szoktunk az elő-
ítéleteinkkel kapcsolatban, és rájövünk, 
hogy mindaz, amit „róluk” meg „rólunk” 
tudunk, igazából másképp van”. Az elő-
adás szereplői: Ioana Cheregi, Frumen 
Gergő, Keresztes Ágnes, Raluca Mara, 
Moldován Blanka, Poszet Nándor, Andrei 
Stan és Sergiu Tăbăcaru. A produkció jel-
meztervezője Cristina Milea, zeneszerzője 
Moldován Blanka, dalszövegírója Andrei 
Stan, koreográfusa Szabó Franciska. Az 
előadást szeptember 18-án 19 órától mu-
tatják be az Északi Színház épületében is. 
A hétvégi, szabadtéri előadásokra a belé-
pés ingyenes.
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