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Három ország négy társulatá-
nak produkcióit vonultatja fel 
a nagyváradi Szigligeti Színház 
június 3–6. között tartandó 
HolnapUtán Fesztiválja, amely 
ezúttal a színház és zene össze-
fonódására összpontosít.

 » KRÓNIKA

A színház és zene szerves össze-
fonódására építő előadásokat 
sorakoztat fel a nagyváradi 

Szigligeti Színház június 3–6. között 
tartandó HolnapUtán Fesztiválja. 
A kilencedik kiadásához érkezett, 

nemzetközi kitekintésű fesztivál 
célja, hogy a magyar nyelvű színját-
szás kiemelkedő alkotóműhelyeinek 
előadásaival ismertesse meg a nagy-
váradi közönséget. A HolnapUtán 
Fesztivál előadásprogramjában há-
rom ország négy társulatának pro-
dukciói kaptak helyet. A Miskolci 
Nemzeti Színház méltán népszerű 
Feketeszárú cseresznye című, az első 
világháború és a trianoni döntés 
traumáját feldolgozó előadását is 
láthatják az érdeklődők. A házigaz-
da Szigligeti Társulat A tigris című 
előadását láthatja a közönség. Gia-
nina Cărbunariu ál-dokumentum-
színházi drámáját Tóth Tünde vitte 
színre. Friss bemutatójával. A Kilenc 

című musicallel érkezik Nagyvárad-
ra a Temesvári Csiky Gergely Állami 
Magyar Színház társulata. A több-
szörös Tony-díjas musical Federico 
Fellini 8½ című, félig önéletrajzi 
fi lmjének Broadway-adaptációja. 
Június 6-án, a fesztivál zárónapján 
az Újvidéki Színház magyar társu-
latát látja vendégül a Körös-parti 
teátrum. Az első ízben Nagyvá-
radra látogató társulat Pintér Béla 
és Darvas Benedek immár klasz-
szikusnak számító zenés művével, 
a Parasztoperával lép színpadra. A 
Parasztopera archaikus történeten 
alapul, melyben a vérfertőzés, a 
gyilkosság és az eltitkolt utódlással 
kapcsolatos klasszikus elemek sze-
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Színház és zene a HolnapUtán Fesztiválon

Az első ízben Váradra látogató újvidéki társulat Pintér Béla és Darvas Benedek zenés művével, a Parasztoperával lép színpadra
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gülnek neki a magyar népballadák 
sajátos motívumainak. Az előadás 
sötét világot tár fel, melyben tit-
kok derülnek ki, felelevenednek a 
múlt eseményei, így rég elkövetett 
bűnök tanúivá válunk. Az opera-
ként és annak stílusparódiájaként 
is működő előadás alapját zeneileg 
az erdélyi magyar népdalok képe-
zik, de mégis a barokk muzsika és a 
rock homogén elegye. Az előadás-
programok mellett idén is számos 
kiegészítő programmal készülnek 
a szervezők, amelyekről a későb-
biekben tájékoztatják a közön-
séget. A szervezők felhívják a 
nézők fi gyelmét, hogy a Szigligeti 
Színház előadásai oltási igazolás 
nélkül, megfelelő távolságtartás-
sal és kötelező maszkviseléssel lá-
togathatók.

 » A Kilenc 
című musicallel 
érkezik Nagyvá-
radra a Temesvá-
ri Csiky Gergely 
Állami Magyar 
Színház társu-
lata. A többszö-
rös Tony-díjas 
musical Federico 
Fellini 8½ című, 
félig önéletrajzi 
fi lmjének Broad-
way-adaptációja. 

  Felújítják Szigligeti Ede szobrát Váradon

Felújítja Szigligeti Ede mellszobrát a nagyváradi ön-
kormányzat. A városban született drámaíró büsztje a 
Bémer tér korszerűsítését koronázná meg. Az önkor-
mányzat városrendezési bizottsága a napokban hagyta 
jóvá a Szigligeti-szobor restaurálását. A bronzból 
készült büszt a színház előtt áll, melynek önállóvá 
vált magyar tagozatát – mely a neves drámaíró nevét 
viseli – most készül újraegyesíteni a román társulattal 
Ilie Bolojan Bihar megyei tanácselnök. A polgármesteri 
hivatal közleménye szerint a bronzból készült mellszo-
bor teljes restauráláson esik át, kő- és fémelemeit 
egyaránt helyreállítják – erre már kérte is az engedélyt 
a Bihar megyei műemlékvédelmi alapítvány. Szigligeti 
Ede mellszobrát Margó Ede szobrászművész készítette, 
1912-ben leplezték le mostani helyén, a nagyváradi 
színház előtt. A mellszobor restaurálása a Bémer tér 
(Piața Ferdinand) új arculatát „koronázná meg”, a 
város második főtere ugyanis az elmúlt időszakban 
teljes felújításon esett át. A felújítás után részben a 
gépkocsiforgalmat is kizárják az egyébként zsúfolt tér-
ről. A Bémer téren egyébként Szigligeti Ede mellszobra 
mellett egy másik alkotás is található, Mária román 
királyné szobra. (Pap Melinda)

 » PAP MELINDA

A kolozsvári Győzelem (Victoria) 
moziban vetítik elsőként Kocsis 

Ágnes magyarországi rendező Éden 
című játékfi lmjét. A teljes elszigetelt-
ségben élő fi atal nőről szóló alkotás 
román–magyar koprodukcióban ké-
szült. Romániában a 2020-as Transil-
vania Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) 
keretében vetítették, és a járvány 
után a kolozsvári közönség láthat-
ja először május 21-étől. Bár a fi lmet 
már márciusban bemutatták, sem 
Magyarországon, sem Romániában 
nem kerülhetett moziba a járványügyi 
korlátozások miatt. A nézők pénteken 
16 órától, majd hétfőn 18.30-tól és 
kedden 16 órától láthatják a Transil-
vania Film által forgalmazott fi lmet. 
Az alkotás, akárcsak Kocsis Ágnes 
korábbi fi lmjei – a Friss levegő és a 
Pál Adrienn – a magányról, az em-
beri kapcsolatokról szól, melyet egy 
teljes elszigeteltségben élő fi atal nő 
életén keresztül mutat be. Éva, a fi lm 
főszereplője mindenféle vegyszerre, 
a rádióhullámokra és az elektromos 

mezőkre is allergiás. Emiatt elzárva 
él a külvilágtól, csak bátyjával és az 
orvosokkal találkozik, amíg be nem 
lép az életébe egy pszichiáter, aki ki 
szeretné deríteni betegségének való-

di hátterét. Az Éden két főszereplőjét 
Lana Barić horvát színésznő és Daan 
Stuyven belga zeneszerző, énekes 
alakítja, Bocskor-Salló Lóránt erdélyi 
színész is feltűnik a fi lmben.

Kolozsvári moziban mutatják be Kocsis Ágnes fi lmjét
 » Éva elzárva 

él a külvilágtól, 
csak bátyjával 
és az orvosokkal 
találkozik.

Kocsis Ágnes Éden című fi lmjének főhőse, Éva csak űrruhában találkozhat a külvilággal

A Búcsújárást
olvassák Csíkban

A Csíki Játékszín színészei május 23-
án, pünkösdvasárnap alkalmából 

a Csíki Moziban olvassák fel Péter Be-
átának, lapcsaládunk munkatársának 
Búcsújárás című debütáló drámáját. 
A dráma első része a magyar kultúra 
napján hangzott el, ez alkalomból 
viszont a teljes mű felolvasásra kerül. 
A felolvasószínházi előadás rendezője 
Dálnoky Csilla. A három felvonásos 
dráma a csíksomlyói búcsú körüli 
jelenségekből inspirálódva született, 
és három különböző év búcsújárási 
eseményei köré épül. Az első rész a 
2017-es búcsú idején zajlik, a máso-
dik felvonás a pápalátogatás évében 
történik, míg a harmadik részben 
már kezdetét veszi a világjárvány. A 
dráma egyik erőssége az a humor, ami 
által a szerző rendkívül jó érzékkel és 
részletességgel ragadja a csíksomlyói 
búcsújárás körül kialakult jelensége-
ket. A történeten keresztül azonban 
a valóság mellett mély, releváns 
kérdésekkel is szembesülünk, ilyen 
például, hogy a búcsú kontextusában 
hogyan létezik egymás mellett a szent 
és a profán. (Hírösszefoglaló)




