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Bemutatóra készül a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház 
Tompa Miklós Társulata. A 
Radu Afrim rendezte Grand 
Hotel Retromadár című előa-
dás premierjét online tartják 
pénteken 19 órától.

 » K. J. 

R adu Afrim rendezésében 
újabb előadást mutat be a 
Marosvásárhelyi Nemzeti 

Színház Tompa Miklós Társulata. 
A Grand Hotel Retromadár című 
produkció premierjét pénteken 
este láthatja a közönség online 
közvetítéssel. Radu Afrim a Tom-
pa Miklós Társulattal 2016-ban 
állította színpadra a Retromadár 
blokknak csapódik, és forró asz-
faltra zuhan című előadást, amely 
az 1970-es évek Romániáját idézi, 
és egy olyan korba repít vissza, 
amikor az emberek abban a blokk-
lakásban éltek, amit kiutaltak ne-
kik, amikor a kazetofon szenzáci-
ószámba ment, az „ökologikus” 
és a „depresszió” kifejezések pe-
dig nem képezték a mindennapi 
szókincs részét. Az új, Grand Ho-
tel Retromadár előadás története 
szerint 2020-at írunk. Mioara, aki 
az 1970-es években a Retromadár 

RADU AFRIM RENDEZÉSÉBEN ÚJ ELŐADÁST MUTAT BE ONLINE PÉNTEKEN A VÁSÁRHELYI TOMPA MIKLÓS TÁRSULAT

Színpadi költészet az egykori tömbházban

Premier a láthatáron. A Grand Hotel Retromadár című előadást mutatja be pénteken online 

a marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulat 

Jelenet a Letshow újramelegítve című, 2015-ös újévi előadásból, amelyet online sugároznak 

 » A hotelt a 
rendszerváltás 
utáni társada-
lom különböző 
rétegeit képviselő 
karakterek népe-
sítik be: a rendőr, 
a pszichológus, 
a zenész, az éne-
kes, a takarítónő. 

blokknak csapódik, és forró aszfalt-
ra zuhan tömbházában lakott, idő-
közben felnőtt, írónő vált belőle, és 
Belgiumban él. Hazatér szülővárosá-
ba, hogy megírja legújabb regényét, 
amely talán segít megszabadulnia az 
állandó múltba fordulástól. A tömb-
házból mára hotel lett, a neve Grand 
Hotel Retromadár, tulajdonosai egy 
bizarr pár, Aladár, az egykori virág-

árus és romantikus felesége, Zita. A 
hotelt a rendszerváltás utáni társa-
dalom különböző rétegeit képviselő 
karakterek népesítik be: a rendőr, a 
pszichológus, a zenész, az énekes, a 
takarítónő mellett megjelennek a pe-
rifériára szorult alakok is. Az előadás 
általuk jeleníti meg napjaink világát, 
annak dilemmáit és problémáit, és 
egyben a művészet szerepére is ref-

lektál. Amint a társulat közleménye 
írja, a korábbi előadáshoz hasonló-
an az új produkcióban is ötvöződik a 
színpadi költészet, a humor és a tár-
sadalomkritika. „A nézők által már 
ismert múlt találkozik a jelennel: 
előbbi itt már visszaemlékezés, utób-
bi pedig az egykori álmok és tervek 
helyét vette át. De vajon milyenné 
vált a gyermekként remélt szabad-
ság mára?” – olvasható az előadás 
ismertetőjében. 

Az előadásban Sebesi Borbála, B. 
Fülöp Erzsébet, Galló Ernő, László 
Csaba, Berekméri Katalin, Boros 
Csaba, Varga Balázs, Bokor Barna, 
Meszesi Oszkár, Ördög Miklós Le-
vente, Bartha László Zsolt, Nagy 
Dorottya, Kádár Noémi, Tóth Kata-
lin, Fülöp Bea, Nagy Péter, Szakács 
László lép színpadra. A bemutató 
élő közvetítésére jegyeket 19 lejért 
az Eventim.ro oldalon vásárolhat-
nak az érdeklődők. A néző az előa-
dás linkjét kezdés előtt egy órával 
kapja meg e-mail formájában a 
szolgáltatótól (Eventim.ro), belépni 
a közvetítésre a megvásárolt jegyen 
szereplő jelszóval tud. Jegyeket a 
bemutatóra legkésőbb az előadás 
napján 18 óráig lehet váltani. A 
színház fölhívja nézői fi gyelmét, 
hogy az előadás élő közvetítés (nem 
felvétel) formájában történik, ezért 
utólag nem nézhető vissza. Az előa-
dást román felirattal közvetítik.
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 » KISS JUDIT

Idén is folytatódik a Kolozsvári Ma-
gyar Opera online közvetítéseinek 

sorozata. A 2014-ben bemutatott 
Letshow újévi kabaré felvételét csü-
törtökön 19 órától, a 2015-ös Letshow 
újramelegítve szilveszteri előadást 
pedig vasárnap 19 órától követhe-
tik fi gyelemmel az érdeklődők az 

intézmény YouTube-csatornáján és 
Facebook-oldalán. A két előadás a 
közönség és a társulat visszajelzé-
sei mellett a szakmai zsűri tetszését 
is elnyerte, a 2014-ben bemutatott 
Letshow produkciót ugyanis a leg-
jobb musical-előadás díjával jutal-
mazták. Béres László rendező azt 
mondta, a rövid és gyors próbafo-
lyamat után színvonalas mulattató 

előadást hoztak létre annak idején. 
„Amikor Kulcsár Szabolcs karmes-
ter úrral összeültünk átgondolni 
és kidolgozni a szilveszteri műsort, 
tudtuk, hogy olyan műfajjal állunk 
szemben, melynek nagyon jól meg-
határozott keretei vannak, és na-
gyon könnyű melléfogni. Kihívás 
volt a kitűzött cél: olyan igényes 
újévi kabaré létrehozása, amely 
minden kolozsvári és erdélyi néző 
számára kiváló, minőségi szóra-
kozást nyújt” – mondta a rendező. 
Úgy fogalmazott, habár különálló 
részekből áll, az egymástól távol 
álló műfajok mégis szerves egységet 
alkotnak az előadásban: van benne 
berlini kabaré, magyar népzene, 
broadwayi típusú musical, operett 
és még mulatós zene is. „A lecsó-
ban úgy főtt mindez szépen össze, 
hogy valóban megfelel a 21. századi 
közönség elvárásainak. Olyan dara-
bokat és számokat választottunk, 
melyek az elmúlt tizenöt év szilvesz-
teri repertoárjában nem – vagy csak 
alig – jelentek meg, valamint a ko-
reográfi ák látványban és dinamiz-
musban is újszerűek” – nyilatkozta 
a rendező a 2014-es produkcióról. 
Ugyanezt a koncepciót követték 
2015-ben is, amikor újragondolva 
és kiegészítve kabaréjelenetekkel, 
meghívott előadókkal, fellépőkkel, 
és rengeteg újdonsággal színpadra 
állították a Letshow újramelegítve 
előadást. A produkcióban vendég-
ként lépett fel a Jazzybirds és a To-
kos Zenekar, a Kolozsvári Magyar 
Opera ének-, zene- és balettkara.

Újévi kabarékat közvetít a Kolozsvári Magyar Opera

 » A produkci-
óban vendég-
ként lépett fel a 
Jazzybirds és a 
Tokos Zenekar, 
a Kolozsvári 
Magyar Opera 
ének-, zene- és 
balettkara.

A tévé az új 
Korunk témája

A televíziós tartalmakkal és a 
televíziós ökoszisztéma kérdé-

sével foglalkozik a Korunk folyóirat 
új, januári lapszáma, amelynek 
címe: Tévé – készüléken túl. Amint 
a szerkesztőség közleményében 
olvasható, a pandémia alatt mind-
annyiunk tapasztalata lett, hogy a 
streaming szolgáltatók mennyire 
belakják világunkat, milyen sokféle 
problémát, társadalmi jelenséget 
lehet megérteni, feldolgozni a 
televíziós sorozatoknak köszönhe-
tően.  Az összeállítás a televízió új 
uralmának a technikai, gazdasági, 
kulturális, pszichés vonatkozásait 
vizsgálja. A tanulmányok egy része 
a televíziós univerzum általános vo-
natkozásait vizsgálja (Gálik Mihály, 
Mészáros Ferencz, Keszeg Anna 
írásai), de több olyan sorozatelem-
zés is olvasható, melyek az elmúlt 
évek legjelentősebb tévés tartalmait 
értékelik (Bátori Anna, Makkai Júlia 
Anna, Hermann Veronika, György 
Evelin írásai). A tévés tartalmak a 
rovatokban is előjönnek, a témához 
kapcsolódó sorozat- és könyvaján-
lót is tartalmaz a lapszám. Amint a 
folyóirat szerkesztősége év elején 
közölte, december 30-án közzétett 
tájékoztatása szerint a romániai Tu-
dományos Kutatás Országos Tanácsa 
(CNCS) B kategóriájú tudományos 
folyóiratként akkreditálta a Korun-
kot. A folyóirat 1990 óta havonta 
tematikus összeállításokban hívja 
fel a fi gyelmet a művelődési és 
közélet, illetve a tudomány aktuális 
kérdéseire. (Krónika)




