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H I R D E T É S

AZ ÚJ ELŐADÁSOK MELLETT A KORÁBBI ÉVADOK TIZENNÉGY PRODUKCIÓJÁT TARTJA MÉG MŰSORON A KOLOZSVÁRI MAGYAR TEÁTRUM

A színházi darabokat is „átrendezte” a járvány
Több korábbi produkcióját 
sem játszhatja a járványügyi 
szabályozások miatt a 
Kolozsvári Állami Magyar 
Színház. Tompa Gábor igaz-
gató évadismertetője szerint 
a társulat több közkedvelt 
irodalmi művet is színpad-
ra visz a héten kezdődő új 
évadban.

 » KRÓNIKA

B izonytalanságok közepette 
kezdődik a Kolozsvári Ál-
lami Magyar Színház 228. 

évada a koronavírus-járvány 
terjedése és a járvánnyal kap-
csolatos hatósági intézkedések 
kiszámíthatatlansága miatt – 
mondta el egy pénteki sajtótájé-
koztatón Tompa Gábor, az intéz-
mény igazgatója. Szeptemberben 
még szabadtéri előadásokat is 
tartanak, melyekre 60 nézőt fo-
gadhatnak, októbertől azonban 
már a stúdióteremben 45 és a 
nagyteremben 400 néző előtt 
játszhatnak a járvány miatti tá-
volságtartási szabályok betartá-
sával. A nézőknek várhatóan a 
szünetekben is a helyükön kell 
maradniuk.

A színészek nem viselnek 
maszkot az előadások alatt, de 

az érvényes szabályozás szerint 
nem lehetnek olyan jelenetek, 
amelyekben két színész 15 perc-
nél hosszabb ideig egymástól 
egyméteresnél kisebb távolság-
ban tartózkodik a színpadon. 
A korábbi évadok előadásai 
közül nem játsszák azokat a 
produkciókat, amelyekben a 
színészek a nézőtéren is tar-

tózkodnak, tette hozzá az MTI 
beszámolója szerint az igazga-
tó. Az évad első bemutatóját 
szerdán tartják, Visky András 
Pornó – Feleségem története 
című darabját láthatják a nézők 
Árkosi Árpád rendezésében. 
A Gyulai Várszínházzal közös 
produkciót Gyulán augusztus 
2-án mutatták be, Tompa Gábor 

szerint teljesen más előadásra 
számíthatnak a nézők, mint a 
darab tavalyi román nyelvű ko-
lozsvári előadása volt.

Már zajlanak a próbái Willi-
am Shakespeare Rómeó és Júli-
ájának, melyet ifj . Vidnyánszky 
Attila visz színre, a két címsze-
repet a társulathoz idén igazolt 
fi atal színészek alakítják. Szerb 

Antal Utas és holdvilág című 
regényét is színpadra viszi a ko-
lozsvári társulat Nagy Botond 
rendezésében, a színpadi fel-
dolgozással 2021-ben állnak a 
közönség elé. De George Orwell 
Állatfarm című regényének a 
musicalváltozatát is bemutat-
ják a vajdasági Puskás Zoltán 
rendezésében. Tompa Gábor 
megjegyezte: ha a járványhely-
zet engedi, további két – a ko-
rábbi évadokra tervezett, de 
elmaradt – előadást is bemutat-
nak. De az új előadások mellett 
a korábbi évadok 14 előadását 
tartják még műsoron, új szerep-
osztással játsszák Henrik Ibsen 
Nóra című drámáját.

A legnagyobb dilemmájuk a 
színházigazgató szerint, hogy 
sikerül-e megszervezni, és ha 
igen, milyen formában tart-
hatják meg a 7. Interferenciák 
színházi fesztivált, melyet no-
vember 19. és 29. között ren-
deznének. Noha a kolozsvári 
önkormányzat és a kulturális 
minisztérium is támogatja a 
rendezvényt, kérdéses, hogy 
a meghívott társulatok vállal-
ják-e a romániai utazást, ha 
visszatérvén a színészek karan-
ténba kerülnek. Azt is mérlege-
lik, hogy az online térben vagy 
részben az online térben szer-
vezzék a fesztivált, tette hozzá 
Tompa Gábor.

Friss levegőn. Szeptemberben még szabadtéri előadásokat is tart a Kolozsvári Állami Magyar Színház
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Mesevilágba kalauzolt a hétvégén a kolozsvári WonderPuck utcaszínházi fesztivál

Óriásbábok, bűvészmutatványok, tűzzsonglőr-produkciók színesítették a kolozsvári Puck Bábszínház 
által szervezett utcaszínházi fesztivált. A péntektől tegnapig tartó WonderPuck keretében több bábelőa-
dáson, bábkészítő és bábmozgató műhelyen, valamint koncerten is részt vehetett a közönség. A negyedik 
alkalommal szervezett gyermekrendezvényen az érdeklődőknek lehetőségük nyílt a Puck Bábszínház 
előadásainak zenéibe is belehallgatni. A fesztiválozók Venczel Péter, Kötő Áron, Domokos Előd és Dan 
Bălan zeneszerzők munkáiból hallhattak részleteket szombaton és vasárnap a Főtéren, a Bánff y-palota, 
az Erdélyi Történeti Múzeum és a bonchidai Bánff y-kastély udvarán.
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