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Az alapításának 15. évforduló-
ját online ünneplő marosvá-
sárhelyi Yorick Stúdió Színház 
megpróbál továbbmenni 
ugyanazon az úton, ame-
lyen eddig haladt: izgalmas, 
társadalmunkat közvetlenül 
is érintő témákat feldolgoz-
ni – mondta el a Krónikának 
Sebestyén Aba színművész, 
társulatvezető. Úgy fogalma-
zott, a legfontosabb, hogy az 
ember ne befelé forduljon a 
járványhelyzetben, hanem 
még inkább kifelé, amennyire 
csak lehet.

 » KISS JUDIT

A lapításának 15. évfordulóját 
ünnepli a marosvásárhelyi 
Yorick Stúdió Színház, amely 

online születésnapi eseménysoro-
zatot is kínál közönségének teg-
naptól vasárnapig: felvételről meg-
határozó előadások kerülnek fel a 
társulat Youtube-csatornájára, és 
közvetítik a Kortársak elnevezésű 
koncertet. A társulat elmúlt másfél 
évtizedéről annak vezetője, Sebes-
tyén Aba színművész elmondta, 
hatalmas tapasztalatot gyűjtöttek 
sok eredménnyel, nem kevés szak-
mai sikerrel és nézői hitellel. A 
Sebestyén Aba által alapított ma-
gyar nyelvű stúdiószínháznak kü-
lönleges, nem konvencionális tér 
ad otthont: a marosvásárhelyi vár 
Mészárosok Bástyájában működik 
kísérleti színházként 2005 óta. A 
Yorick Stúdió tevékenysége a kul-
túraközi párbeszéd témája köré 
összpontosul. Minden évadban két 
kortárs drámaíró szövegét viszik 
színre: egy magyar és egy román 
nyelvűt. Az immár tíz kiadást meg-
ért Kultúraközi párbeszéd a kortárs 
dráma tükrében projekt keretében 
az évek során jelentős előadások 
születtek, amelyek számos hazai 
és külföldi fesztiválon szerepeltek, 
és fontos díjakat hoztak haza. A 
Yorick Stúdió 2020-ig több mint 30 
előadást hozott létre, és több mint 
200, különböző nemzetiségű és et-
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Nem befelé, hanem kifelé kellene fordulni

A Yorick Stúdió Eltűntek című előadása, jobb szélen Sebestyén Aba társulatvezető, színművész 

 »  „Álsze-
rénység nélkül 
kimondhatjuk, 
hogy szín-
háztörténeti 
szempontból is 
meghatározó 
produkcióink 
születtek” – 
fogalmazott Se-
bestyén Aba, a 
társulat vezetője.

nikumú művésszel dolgozott együtt. 
Előadásait játszották Romániában, 
Magyarországon, az Amerikai Egye-
sült Államokban, Nagy Britanniában, 
Szerbiában, Lengyelországban és Bel-
giumban.

Kultúrák közi párbeszéd
„Az évek során sikerült megerősíte-
nünk és magunk mellé állítanunk 
közönségbázisunkat. Közben felnőtt 
egy színészgeneráció 15 év alatt. 
Álszerénység nélkül kimondhatjuk, 
hogy színháztörténeti szempontból 
is meghatározó produkcióink szület-
tek” – fogalmazott a társulat vezető-
je. Mint mondta, ilyen volt a Gianina 
Cărbunariu rendezte 20/20 című előa-
dás, valamint kiemelte  Székely Csaba 
drámáiból a Bányavirág és Bányavak-
ság című produkciókat, amelyeket 
külföldön is több helyen bemutattak. 
A Bányavirágot és Bányavakságot Se-
bestyén Aba rendezte, ezek az előa-
dások is komoly szakmai sikereket ér-
tek el. „Erős műhelymunka is folyik a 
Yorick Stúdióban, például a legutóbbi 
előadásunk, az Eltűntek is igen erős 
szakmai és közönségsikernek örvend. 
Megpróbálunk továbbmenni ugyan-
ezen az úton, izgalmas, társadal-
munkat közvetlenül is érintő témákat 
feldolgozni a színház új eszközeivel” 
– mutatott rá a társulat vezetője. Mint 
kifejtette, a járványhelyzet ellenére 
mindig vannak újabb és újabb pro-

jektjeik, például a Kortársak című 
koncert, amely magyar és román köl-
tők megzenésített verseit vonultatja 
fel. November 13-án online koncertet 
tart és közvetít a Yorick, majd Bódi 
Attila Lázadni veletek akartam című 
regényéből készítenek színpadi adap-
tációt. „Közben pályázunk is, nem 
áll meg az élet. A legfontosabb, hogy 
az ember ne befelé forduljon ebben 
a nehéz helyzetben, hanem még in-
kább kifelé, amennyire csak lehet” 
– mondta Sebestyén Aba. Amint a 
társulat honlapján olvasható, elő-
ször csak gondolatban fogalmazódott 
meg az alternatív, kísérleti színház 
létrehozásának terve, de ez a gondo-
lat idővel egyre jobban megerősödött, 
míg végül elsődleges célkitűzésükké 
vált. „Úgy éreztük, szükség van olyan 
műhelyre, ahol az addigi, hosszú, 
éjszakákba nyúló beszélgetések, ter-
vek, viták termékeny talajra lelnek. 
Így és ezért született meg a Yorick” – 
olvasható a honlapon. A Yorick meg-
győződése, hogy a közönség nyitott 
az újra, a másra. Fő célkitűzésük a 
kortárs drámairodalom népszerűsíté-
se, színpadra állítása és a klasszikus 
szövegek új, korszerű színházi nyel-
vezeten való megszólaltatása.

Nem pótolható az élő színház
A Yorick Stúdió egyébként november 
6–15. között öt alkalommal teszi elér-
hetővé az Elise Wilk drámája alapján, 

Sebestyén Aba rendezésében készült, 
Eltűntek című előadását. „Az, hogy a 
kényszerű helyzetben különféle szín-
házak együttműködésének köszön-
hetően lehet megszólítani a nézőket, 
a jelek szerint kezd jól működni” 
– mondta a Krónikának a társulat 
vezetője. Az eredeti tervek szerint a 
romániai Nemzeti Kulturális Alap 
(AFCN) által támogatott országos 
turné keretében tíz helyszínen kellett 
volna bemutatni az előadást. 2020. 
március–szeptember között vendég-
játékokra került sor Medgyesen, Se-
gesváron, Brassóban, Kolozsváron és 
Nagyváradon. A járványügyi előírá-
sok következményeként a megmaradt 
öt előadást az online térben láthatták, 
láthatják az érdeklődők. „Kínunkban 
ezt a megoldást választottuk, a turnék 
már meg voltak szervezve a színhá-
zakkal, az utolsó pillanatban kellett le-
mondanunk az élő szereplést, viszont 
a partnerség megmaradt. Úgy döntöt-
tünk, hogy online, karöltve megyünk 
tovább” – mondta Sebestyén Aba. 
Hozzátette, úgy tűnik, a közönség ré-
széről egyre többen „kattannak rá”, 
és nagyon jók a visszajelzések, ennek 
ellenére az élő játékot soha nem fogja 
tudni kárpótolni a virtuális színház. 
„Az egyetlen megoldás, hogy megpró-
bálunk erényt kovácsolni a mostani, 
áldatlan helyzetből, a legtöbbet kihoz-
ni belőle, a magunk előnyére fordíta-
ni. Siránkozásnak nincs helye, el kell 
fogadnunk azt, ami van, és ezen belül 
még több nézőhöz elérni” – mondta 
Sebestyén Aba. Az említett időszak-
ban az előadás ingyenesen nézhető a 
Yorick Stúdió YouTube-csatornáján, és 
Facebook-oldalán, valamint a partne-
rintézmények kommunikációs felüle-
tein. Elise Wilk Eltűntek című drámá-
ja egy erdélyi szász család történetét 
meséli 1944-től napjainkig. A történet 
három részre tagolódik, Románia tör-
ténelmének három kulcsfontosságú 
eseményéhez kapcsolódva: 1944–1945 
(mikor a németeket szovjet munkatá-
borokba deportálták), 1989–1990 (a 
romániai forradalom, melyet a német 
kisebbség tömeges kivándorlása kö-
vetett) és 2007 (Románia csatlakozása 
az Európai Unióhoz). A Kultúraközi 
párbeszéd a kortárs dráma tükrében 
című projekt tizedik kiadása alkal-
mából kérték fel Elise Wilket, hogy a 
Romániában maradt erdélyi németek 
szemszögéből írjon az emigrálásról.
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 » KRÓNIKA

Rendhagyó keretek között, online 
tartja az ország legfontosabb 

színházi seregszemléjét a Román 
Színházi Szövetség (UNITER) no-
vember 22–29. között. Az Országos 
Színházi Fesztivál harmincadik ki-
adásának programjában az elmúlt 
harminc esztendő legjobb romániai 
előadásaiból vonultatnak fel produk-
ciókat, így több erdélyi magyar társu-
lat előadását. „A mostani, végelátha-
tatlannak tűnő átalakulás közepette 
a művészet, az alkotás folyamata és 
maga a művészi megnyilvánulás is 

szükségszerűen másfajta. Úgy dön-
töttünk, hogy egyfajta »színházi 
régészetet« végzünk, és előveszünk 
az elmúlt harminc év előadásai kö-
zül jó párat. Az effajta »régészet« 
hasznosnak és nemesnek bizonyul-
hat járványidőben” – olvasható a 
színházi fesztivál honlapján. Az 
előadásokat Ludmila Patlanjoglu, 
Maria Zărnescu és Călin Ciobotari 
színikritikus válogatta. Közvetítik 
többek közt a Kolozsvári Állami 
Magyar Színház több produkció-
ját: a Ványa bácsi című, több mint 
tíz évig műsoron tartott előadást 
Andrei Șerban rendezésében. A 

több mint 150-ször játszott előa-
dás óriási sikernek örvendett. „El 
kell fogadnunk, hogy a mű sokkal 
titokzatosabb és gazdagabb, mint 
bármelyikünk; hogy embernek len-
ni ellentmondásokkal teli, hogy a 
színpad nem megoldásokat kínál, 
hanem mindent nyitva hagy” – vall-
ja a rendező, Andrei Şerban. Szintén 
közvetíti a fesztivál A három nővér 
című kolozsvári előadást Tompa 
Gábor rendezésében, a Pool (No 
Water) című online produkciót 
Radu Nica, Andu Dumitrescu ren-
dezésében, valamint a Nóra című 
előadást Botond Nagy rendezésé-

ben. Szerepel a programban a nagy-
váradi Szigligeti Színház produkció-
ja, a Nyugati Expressz. Matei Vișniec 
drámáját 2019-ben mutatta be a tár-
sulat Zakariás Zalán rendezésében. 
A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron 
Színház a Bocsárdi László rendez-
te Yvonne burgundi hercegnő című 
produkcióval szerepel az országos 
fesztivál programjában. Közvetítik 
még felvételről a marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház Tompa Miklós 
Társulatának előadását is: a Retro-
madár blokknak csapódik, és forró 
aszfaltra zuhan című produkciót 
Radu Afrim rendezte.

Erdélyi társulatok produkciói a bukaresti online színházi szemlén

 » „Úgy dön-
töttünk, hogy 
egyfajta »szín-
házi régészetet« 
végzünk, és 
előveszünk az 
elmúlt harminc 
év előadásai 
közül jó párat. Az 
eff ajta »régé-
szet« hasznos-
nak és nemesnek 
bizonyulhat 
járványidőben.”




