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Annak ellenére, hogy hosszú 
ideig nem játszhattak közön-
ség előtt, több előadást is 
előkészített a Szatmárnémeti 
Északi Színház Harag György 
Társulata. A társulat tervei 
szerint a közeljövőben Rad-
nóti-esttel, a Lélegezz! című 
stúdió-előadással, A gát című 
produkcióval lép a nézők elé.

 » K. J.

A Szatmárnémeti Északi Szín-
ház számára is meglehe-
tősen nehezek voltak az 

elmúlt hónapok, az évadtervezést 
megannyi bizonytalanság hatotta 
át. Ennek ellenére készültek és 
készülnek produkciók, amíg a 
társulat nem játszhatott közön-
ség előtt, a színpadon több elő-
adás próbája, előkészítése folyt 
– közölte a társulat. Az évad kez-
detén, még szabadtéren mutatták 
be Tasnádi István Paravarieté 
című előadását Balázs Attila, a 
temesvári Csiky Gergely Állami 
Magyar Színház igazgatójának a 
rendezésében. A produkcióból a 
terveik szerint előadóteremben 
játszható változat készül az évad 
folyamán. A Szatmárnémeti Észa-
ki Színház Harag György és Mihai 
Raicu Társulata szintén az évad 

SZÁMOS ÚJ PRODUKCIÓT TERVEZ ERRE AZ ÉVADRA AZ ÉSZAKI SZÍNHÁZ HARAG GYÖRGY TÁRSULATA

Radnóti-esttel is készül a szatmári teátrum

Elhalasztották, de február 26-án bemutathatják  A gát című, kortárs ír darabból készült előadást 

 » Folynak az 
előkészületei 
a társulat Rad-
nóti-estjének. 
A pódiumest 
szereplője Szabó 
János Szilárd, a 
társulat legújabb 
tagja lesz.

elején mutatta be a Székely Csaba 
Négy politikai gyerekdarab című 
írása alapján készült produkciót. 
Ándi Gherghe rendező kétnyelvű 
előadást hozott létre, amelyben 
a négyből három történetet vitt 
színpadra A 0. kilométerkőnél 
címmel. Január 22-én, a magyar 
kultúra napján mutatta be László 
Miklós nagy sikerű és rendkívül 
népszerű Illatszertár című darab-
ja alapján készült előadást. A há-

romfelvonásos vígjáték rendezője 
Márkó Eszter, a társulat egykori, de 
rendszeresen – színészként vagy 
rendezőként – visszatérő tagja. A 
járványügyi előírások nem tették 
lehetővé, hogy bemutassák a kö-
zönségnek a Conor McPherson da-
rabja alapján színpadra vitt A gát 
című produkciót, Ovidiu Caița, az 
Északi Színház Mihai Raicu Tár-
sulatának művészeti igazgatója 
rendezésében. A bemutató dátuma 
február 26., péntek. Folynak az elő-
készületei a társulat Radnóti-estjé-
nek. A pódiumest szereplője Szabó 
János Szilárd, a társulat legújabb 
tagja lesz, rendezője pedig Kovács 
Éva, a Harag György Társulat örö-
kös tagja, illetve művészeti tanács-
adóként közreműködik Szugyiczky 
István szintén örökös tag. A „…dö-
gölj meg, dögölj meg hát világ…” 
című produkció pontos bemutatási 
dátuma egyelőre egyeztetés alatt 

áll. Szintén stúdió-előadás a Lé-
legezz! című produkció. A kétsze-
replős előadásban Frumen Gergő 
és Moldován Blanka lesz látható. 
Duncan Macmillan darabjában a 
Férfi  és a Nő azon rágódnak, hogy 
vállaljanak-e gyereket. Az előadás 
művészeti tanácsadója Bessenyei 
Gedő István, a Harag György Társu-
lat művészeti igazgatója.

Az évad folyamán kerül sor a 
2019/2020-as évre tervezett és előa-
dási főpróbáig jutott produkciójá-
nak a bemutatására is. Arthur Mil-
ler Az ügynök halála című darabját 
Bérczes László vitte színre Szat-
márnémetiben, Czintos Józseff el, 
a társulat örökös tagjával a fősze-
repben. Az évad folyamán visszatér 
Szatmárnémetibe Sardar Tagirovs-
ky – aki február 10-én meg is kezdte 
a Csongor és Tünde című darab ol-
vasópróbáit, illetve Bocsárdi Lász-
ló is, aki egy kortárs alkotást, Oleg 
Presznyakov és Vlagyimir Presz-
nyakov Csónak, avagy előttünk az 
özönvíz című darabját rendezi. Az 
évad a tervek szerint Albu István 
Woyzeck-rendezésével zárul Nagy 
Csongorral a főszerepben. Műsoron 
marad továbbá a társulat több nép-
szerű előadása: Szőcs Géza kortárs 
történelmi drámája, a Tagirovsky 
rendezte Raszputyin, a klasszikus 
magyar komédia, a Hippolyt, a la-
káj, Ray Cooney vígjátékai: a Csa-
lád ellen nincs orvosság és a Pénz 
az égből. A stúdió-előadások kö-
zül műsoron marad a Dragomán 
György írásai alapján színpadra 
vitt Vasvonó és Jordi Garcelan ne-
vettető vígjátéka, a Burundanga, 
avagy a maszk, a baszk meg a cucc, 
illetve Tóth-Máthé Miklós Én, Ká-
roli Gáspár című monodrámája 
Varga Sándorral a főszerepben. A 
gyermekeknek szánt nagyszínpadi 
előadások közül műsoron marad 
David Walliams Gengszter Nagyija 
Nagy Regina rendezésében.
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Négy hónap kényszerszünet után újra megnyitja kapuit a kolozsvári színház

A Kolozsvári Állami Magyar Színház négy hónap kényszerszünet után ismét a színház termeiben 
fogadhatja nézőit. A februári előadásokra már megvásárolhatóak a jegyek a színház jegypénztárá-
ban (10 és 14 óra között), és online a www.biletmaster.ro oldalon – közölte a társulat. Mint írták, a 
2020 folyamán a jegypénztárban és a Biletmasteren megvásárolt és vissza nem váltott jegyek fel-
használhatóak az idén műsorra tűzött előadásokra. A jegyeket legkésőbb 2 nappal az előadás előtt 
kizárólag a jegypénztárban lehet átváltani a fennmaradó helyek függvényében a jegyek/vonalkódok 
felmutatásával. A színház felhívja a nézők fi gyelmét, hogy a járványügyi intézkedések miatt a helyek 
száma korlátozott. Arra kérik a közönséget, hogy tartsák be a járványügyi előírásokat.

 » KRÓNIKA

Az Aradi Kamaraszínház és a Myth-
berg Films együttműködésében, 

Pozsgai Zsolt rendezésében készül 
a Magyar Golgota című tévéfi lm, a 
színházak és fi lmesek összefogásával 
több izgalmas alkotást is forgatnak a 
Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatá-
sának köszönhetően – tájékoztatta az 
NFI az MTI-t. A Magyar Golgota című 
alkotás Török Ignác aradi vértanúnak 
állít emléket. A kivégzés előtti éjszaka 
története valós eseményekre épül, va-
lós szereplőket sorakoztat fel, de Török 
Ignác volt szerelme és lánya látogatá-
sa az aradi várbörtönben már az írói 
képzelet szüleménye. A készülő fi lmet 
Pozsgai Zsolt író-rendező Nemescsói 
Tamásnak, a közelmúltban elhunyt 
magyar operatőr emlékének ajánlja, 
aki Török Ignác legközelebbi leszár-
mazottja volt. Az eredeti színdarabot 
az Aradi Kamaraszínház 2019-ben, 
a vértanúk kivégzésének centenári-
umán mutatta be. A fi lmben Szabó 

Máté, Lux Ádám, Pap Kati, Janik Lász-
ló, Békefi  Viktória és Tapasztó Ernő, a 
színházi előadás szereplői játszanak. 
A sepsiszentgyörgyi Mátray László és 
Mikecz Estilla főszereplésével forog 
majd Vidnyánszky Attila a Pécsi Or-
szágos Színházi Találkozón is díjazott, 
az Isten ostora című előadásából fi lm, 

amely egy végzetes  szerelem „vadro-
mantikus” története és két civilizáció, 
a Kelet és a Nyugat drámai találkozása 
lesz. Karinthy Frigyes és írótársai, fe-
leségük és szerelmeik izgalmas élete 
elevenedik meg a márciusban készülő 
Frici és Aranka című fi lmben, melyet 
Juhász Anna rendez a Karinthy Szín-
ház társulatával. Március közepén 
kezdődik a Budapesti Operettszínház 
csapatával Iványi Marcell cannes-i 
Aranypálma díjas alkotó rendezésben 
a Szétszakítottak című magyar törté-
nelmi fi lm forgatása, amely hétköz-
napi huszonévesek sorsán át mutatja 
meg a trianoni békediktátum követ-
kezményeit. „Számtalan kiváló tehet-
ségű előadóművész, alkotóközösség 
és szakember dolgozik a színházak-
ban, akik megérdemlik a lehetőséget, 
hogy fi lmre vigyék történeteiket, és 
megmutathassák magukat a szélesebb 
közönségnek is” – idézi a tájékoztató 
Káel Csabát, a magyar mozgóképipar 
fejlesztéséért felelős kormánybiztost, 
az NFI igazgatóságának elnökét.

Film készül Török Ignác aradi vértanúról

 » A kivégzés 
előtti éjszaka 
története valós 
eseményekre 
épül.

Török Ignácnak állít emléket a Magyar Golgota című tévéfi lm

Oscar-rövidlistán 
a colectiv

Az amerikai fi lmakadémia köz-
zétette kilenc Oscar-kategória 

legjobbnak ítélt fi lmjeinek rövidített 
listáit: ezen szerepel a colectiv című, 
Alexander Nanau rendezte román 
dokumentumfi lm is, amely a buka-
resti szórakozóhelyen 2015-ben kitört 
tűzvész körülményeit és következmé-
nyeit dolgozza fel. Horvát Lili Felké-
szülés meghatározatlan ideig tartó 
együttlétre című fi lmje, Magyarország 
idei Oscar-nevezettje nem került fel 
a 15 tételes listára. Alexander Nanau 
fi lmje a legjobb dokumentumfi lm és 
a legjobb külföldi fi lmalkotás címéért 
is versenyez. A megrázó erejű román 
alkotás rendezője visszautasította a 
román állami kitüntetést januárban. A 
legjobb külföldi fi lmalkotás kategó-
riában versenyez a dán Még egy kört 
mindenkinek, a cseh színekben indult 
Agnieszka Holland Sarlatánja, vagy az 
Andrej Koncsalovszkij rendezte Dear 
Comrades! A jelöltek listáját március 
15-én teszik majd közzé, magát a gálát 
pedig 2021. április 25-én tartják. (K. J.)




