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H I R D E T É S

VERESS ALBERT SZÍNÉSZ MÉLYEBB ÜZENETEKET KÖZVETÍTENE A NÉZŐK FELÉ A CSÍKSZEREDAI TEÁTRUM ÉLÉN

Új vezető a Csíki Játékszínnél
Veress Albert színészt, 
a csíkszeredai társulat 
tagját nevezik ki a Csíki 
Játékszín élére, miután 
Kányádi Szilárd teát-
rumigazgató tavaly le-
mondott, Bartalis Gabriel-
la ideiglenes megbízatása 
pedig lejárt.

 » MOLNÁR RAJMOND

S zintlépésre törekszik a 
Csíki Játékszínnél a csík-
szeredai önkormányzat, a 

színházat szeretne még széle-
sebb körben népszerűsíteni a 
régió kulturális térképén, va-
lamint a nemzetközi színtéren 
is – fogalmazott Sógor Enikő 
alpolgármester a csütörtöki 
sajtótájékoztatón. A Csíki Já-
tékszín vezetői tisztségére kiírt 
pályázat végeredményének be-
mutatóján elmondta, az elmúlt 
időszakban „végigjárták” a 
menedzserválasztási folyamat 
minden lépését. Február elején 
meghirdették a versenyvizsgát, 
amelyre hárman jelentkeztek, 
közülük egy személy formai-
lag nem felelt meg a felállított 
követelményeknek. A március 

17-én szervezett, a menedzseri 
terv megvédésére szervezett in-
terjún pedig már csak egy sze-
mély jelent meg. „A fellebbezési 
időszak csütörtökön lejárt, így 
hivatalosan is bejelentjük, hogy 
a menedzseri vizsgabizottság 
döntése alapján Veress Albert 
színész lett a jelöltünk, szerző-
dését jövő héten kötjük meg” 
– mutatott rá a csíkszeredai 
alpolgármester. Hozzátette, a 
tisztséget betöltő személy kivá-
lasztásánál számos szempontot 
vettek fi gyelembe, például az il-
lető vízióját a színház jövőjével 
kapcsolatban, továbbá a jelölt-
nek pénzügyi és SWOT-elemzést 
(üzleti elemzési módszer) is be 
kellett nyújtania.

„Úgy érzem, társulatunk és 
közönségünk is megérett arra 
az elmúlt több mint húsz év 
során, hogy szintet lépjünk. 
A művészeti személyzetünk 
is pont olyan küszöbön van, 
ahol meg is lehet ragadni, de 
tovább is lehet lépni. A nézők 
igénye is egyre nagyobb, meg-
érett egyre mélyebb üzenetek 
befogadására a színház által” 
– fogalmazott a sajtótájékoz-
tatón Veress Albert, a társulat 
frissen kinevezendő vezetője. 
Mint ismeretes, három év in-

tézményvezetés után, tavaly év 
végén lemondott Kányádi Szi-
lárd a Csíki Játékszín igazgatói 
tisztségéről. Felmondása után 

Bartalis Gabriella színművész-
nőt csíkszereda polgármesteri 
hivatala kérte fel az ideiglenes 
igazgatói teendők ellátására.

Veress Albert szerint a csíkszeredai társulat megérett a szintlépésre

Független művészek 
tiltakoznak

Túlélés napja (Ziua Supra-
viețuirii) címmel tiltakozó 

akciót szerveznek a függet-
len művészek. A kulturális 
ágazatokban tevékenykedő 
szabadfoglalkozású művé-
szek egyesülete (ATIC) Face-
book-eseményben hirdette 
meg pénteki akcióját. Az ATIC 
színészek, fordítók, rendezők, 
illusztrátorok, képzőművészek, 
zenészek, kurátorok, kulturális 
menedzserek, írók, újságírók 
tömörülése. 
Több mint 10 éve dolgoznak 
együtt kulturális projekteken 
és a közpolitika alakításán. 
Felhívásukban jelzik, március-
ban volt egy éve annak, hogy 
felfüggesztették a művészek 
szakmai tevékenységeit.

Ebben az évben a szervezet 
számtalan vitát, konzultációt 
indított, és megannyi petíciót 
juttatott el a hatóságoknak, 
azonban nem kaptak konkrét, 
kielégítő válaszokat a független 
szektor problémáira.

„Ugyanebben az évben mind-
annyian elvesztettünk valamit. 
Projekteket. Pénzt. Tereket. 
Kollégákat. Néhányunknak ide-
iglenes munkát kellett vállal-
nunk, hogy ki tudjuk fizetni a 
lakbért. Mások összeköltöztek a 
szüleikkel. Néhányan feladták. 
Mások a végsőkig kitartanak” 
– áll az esemény felhívásában. 
A szervezők március 26-át a 
független művészek túlélési 
napjának kiáltják ki, hogy fel-
hívják a nyilvánosság figyelmét 
mindarra, amit a művészek és 
a független dolgozók elvesztet-
tek az elmúlt évben. Március 
26-án 12 órakor arra szólítanak 
minden kulturális szektorban 
dolgozó szabadúszót, valamint 
azokat, akik velük szolidari-
zálni kívánnak, hogy az ország 
több városában egyidejűleg 
végrehajtott kollektív művé-
szeti akcióban való részvétellel 
fejezzék ki veszteségüket.

Annak, aki részt kíván venni 
az akcióban, választania kell 
egy tárgyat, amely az általa 
képviselt művészeti ághoz 
köthető, és amely elvesztette 
értelmét a világjárvány kezde-
tekor. Pénteken 12 órakor vigye 
el a kulturális intézmény elé, 
amely felelős a képviseletéért, 
álljon sorban az intézmény 
előtt, és hagyja ott a tárgyakat, 
készítsen egy fotót, és töltse 
fel bármely közösségi oldalra, 
ossza meg #ziuasupravietuirii 
hashtaggel. A szervezet azt ígé-
ri, hogy ez az intézkedés habár 
még csupán az első a nyilvános 
reakciók sorában, mostantól 
számos megmozdulás követi 
majd, amíg a helyzetük alapjá-
ban nem javul. 

A szervezők úgy gondolják, 
hogy évek óta bizonyítják 
munkájuk fontosságát, és 
igényt tartanak az elismerésre 
a közintézmények részéről. Ezt 
abban látnák megvalósulni, ha 
az ágazat méretével és hatásá-
val arányos, állandó pénzügyi 
és jogalkotási támogatási 
struktúrákat hoznának létre. 
(Simó Helga)

 » KRÓNIKA 

Meghalt 66 éves korában Nagy 
Attila erdélyi fi lm- és drá-

matörténész, színházi rendező, 
Shakespeare-kutató, egyetemi 
tanár, a Magyar Művészeti Akadé-
mia (MMA) rendes tagja – tudatta 
a köztestület szerdán az MTI-vel. 
A tájékoztatás szerint Nagy Attilát 
kedden érte a halál. A nemzetközi 
hírű Shakespeare-kutatót, aki az 
erdélyi színházi hagyományőrzés-
ben is fontos szerepet vállalt, a 
Magyar Művészeti Akadémia saját 
halottjának tekinti.

Nagy Attila középiskolai tanul-
mányait 1974-ben végezte a Székely 
Mikó Kollégiumban, majd 1982-
ben a brassói műegyetemen szer-
zett gépészmérnöki diplomát. 1982 
és 1990 között a sepsiszentgyörgyi 
Mikes Kelemen Líceum mérnök-ta-
nára, a helybeli Népi Művészeti 
Szakiskolában színészi, majd ren-
dezői diplomát kapott. 1990-től a 
Népi Alkotások Házának színházi 
referense, a Concordia Színjátszó 
Társaság vezetője, 1991-től a Romá-
niai Magyar Nem Hivatásos Szín-
játszók Egyesülete – a Jádzó Társa-
ság – elnöke volt. Elnöki tisztéről 
1993-ban azért mondott le, hogy 
a Shakespeare-kultúrközpontnak 
szentelhesse magát.

Érdeklődése központjában a két 
évszázados erdélyi magyar Shakes-
peare-kultusz története állt. Öt 
Shakespeare-drámát rendezett mű-
kedvelőkkel Sepsiszentgyörgyön és 
Brassóban. 1992-ben kezdeménye-

zésére létesült a Shakespeare-ház 
Árkoson. Nagy Attila 1992-ben hoz-
ta létre a Shakespeare-alapítványt 
The Shakespeare Kingdom House 
néven, mely elsősorban mint doku-
mentációs központ működik.

Nagy Attila 1970 és 1977 között 17 
színdarabot rendezett, melyekben 
szerepelt is. 1972-ben készítette el 
első rövidfi lmjét a Székely Mikó 
Kollégiumban Juhász Gyula Milyen 
volt szőkesége című verse alapján.  
Sokrétű tevékenysége részeként 
2010 júniusában indította a fi lm-
művészet iránt érdeklődők számá-
ra a több évre tervezett Mozivarázs 
című fi lmtechnikai, fi  lmelméleti 
és fi lmtörténeti tárgyú előadás-so-
rozatát, amelyre kéthetente a Ba-
beș–Bolyai Tudományegyetem új, 
sepsiszentgyörgyi épületében ke-
rült sor. Munkásságáért 1997-ben 
Szentgyörgyi István-díjjal tüntette 
ki az Erdélyi Magyar Közművelő-
dési Egyesület az „erdélyi színházi 
hagyományőrzésben kifejtett tevé-
kenységéért”.

Elhunyt Nagy Attila rendező
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