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A Bartis Attila novellá ibó l 
ké szí tett, Amikor című elő adá s 
múltba tekintés, a kommuniz-
mus zsákutcáiból jelenünk út-
vesztőire nyí lik rálátás – mondta 
el a Krónikának Bogdán Zsolt 
kolozsvári színművész az általa 
rendezett és előadott produkci-
óról, amelyet a hétvégén Maros-
vásárhelyen láthat a közönség.

 » KISS JUDIT

B ogdán Zsolt, a Kolozsvári Álla-
mi Magyar Színház színművé-
sze Bartis Attila marosvásár-

helyi születésű író novelláin alapuló 
előadását mutatja be a hétvégén a 
Maros Művészegyüttes termében. A 
péntek este 7 órakor kezdődő, Ami-
kor című előadás a marosvásárhe-
lyi Spektrum Színház produkciója, 
Bogdán Zsolt szerkesztette, rendezte 
és adja elő. Tavaly már bemutatta 
Vásárhelyen, a Kolozsvári Magyar 
Napokon, Székelyudvarhelyen, de a 
magyarországi közönség is láthatta 
augusztusban a Gyulai Várszínház 
fesztiválján. „A Bartis Attila novel-
lá ibó l ké szí tett, Amikor című elő -
adá s múltba tekintés, amelyben a 
mindenkori hatalomnak kiszolgá lta-

tott ember perspektívá já bó l, a kom-
munizmus zsákutcáiból jelenünk 
útvesztőire nyí lik rálátás” – mondta 
el megkeresésünkre Bogdán Zsolt. 
Úgy fogalmazott, irónia keveredik 
öniróniával, minőségi humor keserű 
valósággal, poézis sok-sok játékkal: 
öt novella, meg egy hatodik, amely 
nem hangzik ugyan el, de az előadás 
magját, gerincét képezi. A Bartis-no-
vellákban egy család történeteinek 
fényében felsejlik a környező falvak 
hangulatával, örvénylő, kiszámítha-
tatlan folyójával, ikonikus utcáival 
és tereivel, nagyszerű embereinek 
kisszerű problémáival és sebhelyes 
lelkületével egy csodálatos város. 
„Az egyéni hegek mögött mindannyi-
unk sérülése, fájdalma húzódik meg. 
Lehet-e nevetni a sebhelyeken, a ma-
gunkéin? Úgy tűnik, lehet, sőt kell is. 
Csak azokon érdemes igazán, hogy 
a félelem célt tévesszen bennünk. A 
novellákban felsejlő Marosvásárhely 
igazából lehet Kézdivásárhely, talán 
Szentgyörgy, Csíkszereda, de lehetne 
Kovászna, Udvarhely, Régen, Arad, 
Brassó, Kolozsvár, Várad, Temesvár 
– kisebbségi létünk minden hajdani 
városa. A történetek, az emlékek a mi 
otthonunk” – fogalmazott az előa-
dásról Bogdán Zsolt. Török István, a 
Spektrum Színház vezetője a Króni-
kának úgy fogalmazott, nagy öröm 
és megtiszteltetés a színház számá-

ra, hogy két ilyen jelentős alkotó – 
a marosvásárhelyi születésű Bartis 
Attila József Attila- és Magyarország 
Babérkoszorúja díjas író, valamint 
Bogdán Zsolt többszörös UNITER-dí-
jas, Jászai Mari- és Kiváló Művész 
díjas színész „találkozhat” a színpa-
don. Amint a produkció ismertetőjé-
ben szerepel, Bartis Attila karizmati-
kus író, novelláival hozzájárul, hogy 
a történelemből ne nyomtalanul es-
sen ki a kommunizmus negyven éve, 
hogy ne maradjanak válasz nélkül a 
kérdések: Mi volt a kommunizmus? 
Mi volt a román kommunizmus? Mit 
jelentett a díszmagyar Romániában 
a kommunizmus alatt? Mi volt az, 
hogy Marosvásárhely?

„Minden mozdulatával szituáci-
ót teremt. Néha épphogy csak jelzi 
gesztusaival a novellákba sűrített 
cselekvéseket. Drámai elemekkel 
dúsítja a szikár, ám egyébként vég-
telenül gazdag epikát. Nem hűvös 
távolságtartással szemléli a text-
ust, hanem in statu nascendi, gyö-
nyörködik benne. Belehelyezkedik 
Bartis Attila világába, s ott jól érzi 
magát. Mert ez a világ láthatólag az 
ő világa is, az emblematikus kolozs-
vári színészé, aki mélyen átéli és 
átérzi a viharos erdélyi történelmet” 
– írta az előadásról Kovács Dezső 
a Revizoronline.com-on megjelent 
kritikájában.

BOGDÁN ZSOLT MAROSVÁSÁRHELYEN MUTATJA BE BARTIS ATTILA NOVELLÁIBÓL KÉSZÜLT EGYSZEMÉLYES ELŐADÁSÁT A HÉTVÉGÉN

Lehet, sőt kell nevetni önmagunk sérülésein

A kisebbségi lét különféle dimenziói sejlenek föl Bogdán 
Zsolt Amikor című egyszemélyes produkciójában
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 » KRÓNIKA 

A Babeş–Bolyai Tudományegye-
tem szenátusának döntése értel-

mében a Színház és Filmművészeti 
Karon létrejött az önálló Magyar 
Film- és Média Intézet (MFMI). A BB-
TE-n 2008 óta létezik magyar nyel-
vű fi lmes oktatás, amely mostantól 
önálló intézeti keretek között mű-
ködik – közölték a frissen létrejött 
intézet munkatársai. Mint írták, az 

intézetben alapképzésen operatőri, 
valamint multimédia, hang és vágás 
szakirány választható, a mesteri kép-
zésen pedig a kisjátékfi lm művésze-
tével ismerkedhetnek a hallgatók. 
Jelenleg több mint ötvennégy diák 
tanul a BBTE Magyar Film és Média 
Intézetében neves hazai és külföldi 
fi lmes szakemberek irányítása alatt. 
A társult oktatók sorában M. Tóth 
Géza, az Oscar- és Arany Medve díjra 
jelölt fi lmrendezőn kívül idén Med-

vigy Gábor Balázs Béla-díjas fi lm-
operatőr, valamint Csoma Sándor 
és Visky Ábel elismert fi lmrende-
ző neve is megtalálható. Az intézet 
hallgatói számos fi lmes és fi lmelmé-
leti díjjal büszkélkedhetnek: diákjai 
vezető helyen végeztek az Erdélyi 
Tudományos Diákköri Konferencia 
(ETDK) elméleti megmérettetése-
in, s díjakat szereztek olyan fi lmes 
versenyeken is, mint a Magyar Spe-
ciális Független Filmszemle, a Fa-
ludi Filmszemle, vagy éppen a BIG 
Diákfi lm Fesztivál. Olyan diákokkal 
is büszkélkedhet az intézet, akik 
munkáikkal a Cannes-i Rövidfi lm-
fesztiválon (Court Metrage Short 
Film Corner Festival de Cannes), a 
Zsigmond Vilmos Nemzetközi Film-

fesztiválon vagy éppen a kolozsvári 
TIFF és a marosvásárhelyi Simfest 
versenyprogramjában vettek részt.

Az intézet meghirdeti első fotó-
pályázati felhívását a 2020/2021-
as tanév 9. és 12. osztályos tanulói 
számára, amelynek témája: Élet a 
pandémia idején. A pályázat célja 
a fi lm, fotó és média iránt érdeklő-
dő tehetséges fi atalok motiválása és 
támogatása, bővebb információk a 
https://teatrufi lm.ubbcluj.ro/fotover-
seny/ honlapon találhatók. „Bízunk 
abban, hogy az önálló Magyar Film- 
és Média Intézet keretei között még 
több tehetséges diákot segíthetünk 
abban, hogy önálló fi lmes s televíziós 
szakemberekké válhassanak” – írták 
az intézet munkatársai.

Fókuszban: megalakult a BBTE Magyar Film és Média Intézete

Idén is virtuális térben készítenek fel a színire

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan idén is ingyenes tavaszi felkészítőket tartanak a BBTE 
Színház és Film Kar Magyar Színházi Intézetének oktatói: Bartha Katalin Ágnes, Bíró József, Bog-
dán Zenkő, Kozma Gábor Viktor, Köllő Csongor, Szilágyi-Palkó Csaba, Tompa Andrea, Váta Loránd 
és Visky András. A felkészítők idén különböző, előre meghatározott tematikák köré csoportosul-
nak, hogy minél tágabb képet nyújthassanak az érdeklődőknek a szakokon történő oktatásról. 
A felvételivel kapcsolatos alapvető információkon kívül színművészet szakon az improvizáció, 
színpadi mozgás és hangképzés kap nagy szerepet, ezek kapcsán pedig a konkrét felvételi 
repertoár előkészítésében kaphatnak segítséget a résztvevők. Teatrológia szakon az esztétika, 
elmélet, kortárs színház és dráma, előadóművészeti menedzsment és szervezés, színháztörté-
net, valamint a színpadra írás és dramaturgia tudományába kóstolhatnak bele az érdeklődők. A 
felkészítőket elsősorban azoknak ajánlják, akik idén felvételizni szeretnének valamelyik szakra, 
de szívesen látnak bárkit, aki érdeklődik az itt folyó oktatás iránt, vagy a jövőben tervez jelent-
kezni. A felkészítők március 20-ától kezdődően szombat délelőttönként lesznek elérhetőek a 
Microsoft TEAMS platformon. A további pontos beosztás, a felkészítőkön való részvételhez szük-
séges linkek, illetve a felvételi menetével kapcsolatos egyéb információk a www.szinikolozsvar.
wordpress.com honlapon, illetve az Intézet Facebook-oldalán (www.facebook.com/mszi.bbte) 
lesznek elérhetők.

Jelenleg ötvennégy diák tanul a BBTE Magyar Film és Média Intézetében  

 » Az intézet 
hallgatói számos 
fi lmes és fi lmel-
méleti díjjal büsz-
kélkedhetnek.




