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Korunk kérdéseire keresi a 
választ a kolozsvári Interferen-
ciák Nemzetközi Színházi Fesz-
tivál, amelyet november 19. és 
29. között szerveznek online 
térben, ingyenesen – jelentette 
be Tompa Gábor fesztiváligaz-
gató. A szemle legtöbb előadá-
sát a vimeo videómegosztón 
lehet követni, a produkciók 
24 órán keresztül elérhetőek 
lesznek a világhálón.

 » KISS JUDIT

E lső ízben tartják online, ez-
úttal ingyen a kolozsvári 
Interferenciák Nemzetközi 

Színházi Fesztivált november 19. 
és 29. között. „Nem így szerettük 

INGYENES AZ ONLINE TÉRBEN, NOVEMBER 19. ÉS 29. KÖZÖTT TARTANDÓ KOLOZSVÁRI INTERFERENCIÁK NEMZETKÖZI SZÍNHÁZI SZEMLE

Van-e egyáltalán színház az alagút végén?

 » „Ebben az 
évben nemcsak 
a világjárvány 
seper végig a 
földkerekségen, 
hanem sok olyan 
zavaros és drámai 
politikai esemény 
– választások, 
terrorista akci-
ók, kulturális 
forradalom vagy 
ellenforradalom, 
szobordöntögeté-
sek, a kulturális 
emlékezet eltör-
lésének kísér-
lete –, amelyek 
elgondolkodásra 
késztetnek. Fel-
merül a kérdés: 
mi lesz az európai 
kultúrával?

volna, az utolsó pillanatban álltunk 
át az online változatra. Reméltük, 
hogy lehetséges lesz az élő színházi 
esemény, a közönséggel való talál-
kozás, de nem sikerült. Úgy gon-
doltuk, a fesztivált mégis meg kell 
tartani, hiszen sok mindent adhat 
így is, ugyanakkor a folytonosságot 
szeretnénk megtartani” – mondta 
el a kétévente szervezett szemle 
beharangozó virtuális sajtótájé-
koztatóján tegnap Tompa Gábor 
fesztiváligazgató, a Kolozsvári Ál-
lami Magyar Színház igazgatója. A 
szemle legtöbb előadását a vimeo 
videómegosztón lehet követni, 
ahol majd ki lehet választani a ma-
gyar, román, angol nyelvű felira-
tozást, a produkciók körülbelül 24 
órán keresztül lesznek elérhetőek. 
A szemle programja a http://www.
interferences-huntheater.ro/ hon-
lapon érhető el.

Átértékelendő kilátások
Tompa Gábor kifejtette, valószínű-
leg gazdasági szempontból is ne-
héz, bizonytalanságot hozó idők 
jönnek, ezért sem szerették volna 
elhalasztani a szemlét. A fesztivá-
ligazgató kifejtette, tisztában van-
nak vele, hogy sokaknak elegük 
van az online kommunikációból, 
de a fesztivál értékes, érdekes, kü-
lönleges dolgokat vonultat fel. A 
szemle eredeti címét, a Horizon-
tokat megőrizték. „A horizontok 
az elmúlt év tükrében átértékelőd-
nek. Most nem arra fogunk reflek-
tálni, amire korábban, hogy mi-
lyen utat választ a színház, hanem 
hogy egyáltalán van-e színház az 
alagút végén. A félelem és pánik 
uralja jelenleg a társadalmat, és 
ez arra késztet bennünket, hogy 
a horizont kifejezést is újra átér-
telmezzük” – mondta Tompa. Úgy 
fogalmazott, jelenleg olyan időket 
élünk, hogy szinte nem is tudjuk 
kontrollálni az információkat, 
azok igazságtartalmát. „Ebben 
az évben nemcsak a világjárvány 
seper végig a földkerekségen, ha-
nem sok olyan zavaros és drámai 
politikai esemény – választások, 
terrorista akciók, kulturális for-
radalom vagy ellenforradalom, 
szobordöntögetések, a kulturális 
emlékezet eltörlésének kísérlete 
– amelyek elgondolkodásra kész-
tetnek. Felmerül a kérdés: mi lesz 
az európai kultúrával, tudunk-e 
kötődni az európai kulturális 
örökséghez, vagy fel kell adni az 
értékeket, amik jegyében eddig él-
tünk” – mondta Tompa Gábor.

Felelevenítik az Európai 
Színházi Unió elmúlt 30 évét
Idén van az Európai Színházi 
Unió (UTE) megalakulásának 30. 
évfordulója, a fesztiválon ezt is 
ünneplik. Az uniót, amelynek 

Tompa Gábor a vezetője, 1990-
ben alapította Jack Lang francia 
kulturális miniszter és a milanói 
Piccolo Teatro igazgatója, Giorgio 
Strehler. A szervezet a legerősebb 
színházi társulatokat igyekezett 
sűríteni, ilyen értelemben meg-
előzte az Európai Unió politikai 
modelljét: olyan színházakat hí-
vott meg, amelyek nem uniós álla-
mokban, hanem Oroszországban 
vagy Szerbiában működtek. „Most 
visszatekintünk az elmúlt 30 évre, 
színháztörténeti szempontból 
fontos 10-11 előadást közvetítünk 
az Interferenciákon” – mondta a 
fesztivál igazgatója. Arra is kitért, 
a szemlén többek közt Giorgio 
Strehler, Székely Gábor, Silviu Pu-
rcărete által rendezett előadást is 
közvetítenek. Lesz mesterkurzus, 
igyekeznek bemutatni nem hagyo-
mányos produkciókat, teret adnak 
a fiatal alkotóknak, a független 
színházi műhelyeknek, mint ami-
lyen a kolozsvári Reactor. 

A kolozsvári színészzenekar, a 
Loose Neckties Society koncert-
jét is élő közvetítésben követheti 
majd a közönség, ezenkívül ope-
ra-elődásokat is figyelemmel le-
het követni. A szemle keretében 
két kiadványt online is elérhetővé 
tesznek: a fesztivál rendes kataló-
gusát, amely „canceled” (törölve) 
feliratú szalaggal jelenik meg, 
és azokról az előadásokról szól, 
amelyeket eredetileg meghívtak 
a fesztiválra. A másik kiadvány 
az UTE 30 évéről szól, gazdag 
kép- és információs anyaggal. A 
fesztivál nyitónapján közvetítik a 
Goethe Faustjából készült, Gior-
gio Strehler rendezte olasz nyelvű 
előadást, valamint a Temesvá-
ri Csiky Gergely Állami Magyar 
Színháznak Az ember tragédiája 
című produkcióját, amelyet Silviu 
Purcărete állított színpadra.

A temesvári magyar színház Az ember tragédiája című, Silviu Purcărete rendezte produkcióját is közvetítik  
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 » KRÓNIKA

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság 
(KAB) idei magyar tudomány 

ünnepének konferenciáját sok más 
tudományos eseményhez hasonlóan 
a világhálón tartotta. A tudomány-
ünnepi online konferencia adott 
keretet a KAB éves díjátadójának is – 
közölte a szervezet. Idén A Tudomány 
Erdélyi Mestere díjat Péntek János 
nyelvész, akadémikus, egyetemi tanár, 
a KAB alapítója és korábbi elnöke, 
az erdélyi tudományos és közélet 
sokoldalú, jeles képviselője kapta. 
Kutatói érdemei mellett ő az a kö-
zösségben gondolkodó, intézmény-
építő erdélyi magyar elit értelmiségi, 
aki kutatói-oktatói nemzedékeket 
nevelt és indított el a pályán (ehhez 
az intézményi feltételek megterem-
tésében is jelentős szerepet vállal-
va), és aki a közös érdek és külön 
felelősség elvén mindig tevékeny ré-
szese volt a tudományszervezésnek 
és a közéletnek egyaránt. Nyelvész-
ként is azt vallja: a kutatói és okta-

tói pályán dolgozó erdélyi magyar 
értelmiséginek a nyelv és a kultúra 
kapcsolatában nemcsak a szűkebb 
szakmában, hanem más területeken 
fölmerülő kérdésekre is tudnia kell 
felelni. Szerteágazó közéleti sze-
repvállalásából kiemelendő, hogy 
neve nemcsak egyetemi, hanem kö-
zépiskolai körökben is azonosult az 
erdélyi tehetségtámogatással és a 
magyar nyelvű oktatást segítő civil 
kezdeményezésekkel. Fiatal Kutatói 
Díjjal jutalmazták Csata Adél iroda-
lomtörténészt következetes kutatói 
és publikációs tevékenységéért, az 
irodalom tudománytörténete és a 
hosszú reformáció kutatásában elért 
eredményeiért. Szintén Fiatal Kutatói 
Díjban részesült Szőke Árpád Ferenc 
vegyészmérnök, egyetemi tanárse-
géd, az erdélyi magyar természet- és 
műszaki tudományok éltetése és fej-
lesztése, valamint az oktatás és tudo-
mány iránt tanúsított reménykeltő, 
példaértékű elkötelezettségéért. A 
Tudományközvetítés és Tudományos 
Bírálat Díját 2020-ban Kása Zoltán 

informatikus, egyetemi tanár, az er-
délyi magyar nyelvű felsőfokú okta-
tás újraszervezésének egyik központi 
alakja kapta, a tudományos élet szer-
vezésében, a tudomány-népszerűsí-

tésben kifejtett fáradhatatlan mun-
kájáért, valamint közel öt évtizeden 
átívelő, az erdélyi informatikaokta-
tásban úttörő jellegű egyetemi okta-
tói munkásságáért.

Péntek Jánost is díjazta az akadémiai bizottság a tudomány ünnepén

 » Péntek János 
azt vallja, a ku-
tatói és oktatói 
pályán dolgozó 
erdélyi magyar 
értelmiséginek 
a nyelv és a 
kultúra kapcsola-
tában nemcsak a 
szűkebb szak-
mában, hanem 
más területeken 
fölmerülő kérdé-
sekre is tudnia 
kell felelni. 

Díjazottak. Péntek János nyelvész és Kása Zoltán informatikus 




