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Első ízben szervezi meg a 
Csíki Játékszín június 8. és 13. 
között az Unscene – Művészeti 
Egyetemek Fesztiválját Csík-
szeredában, partnerségben az 
ország művészeti egyetemei-
vel, a város önkormányzatával 
és a Hargita Megyei Kulturális 
Központtal. A hat nap alatt 19 
előadással, esténként fi lmvetí-
tésekkel és koncertekkel várják 
az érdeklődőket.

 » PÉTER BEÁTA

A színház- és fi lmművészeti 
egyetemek végzős diákjai-
nak kínál megmutatkozási 

lehetőséget az Unscene – Művészeti 
Egyetemek Fesztiválja, amelynek 
nulladik kiadása június 8-án kez-
dődik Csíkszeredában. A fesztivál 
ötletét a koronavírus okozta helyzet 
szülte, ugyanis ez idő alatt a nagy-
városok egyetemi színpadai zárva 
voltak, ezért a diákok nem tudtak 
megmutatkozni a közönség előtt. 
Holott egy művészeti szakon végző 
diák számára nagyon fontos lenne 
a közönséggel való találkozás – 
mutatott rá Veress Albert, a Csíki 
Játékszín igazgatója a rendezvényt 
beharangozó tegnapi sajtótájékoz-
tatón. „Mivel mi eléggé szerencsés 
helyzetben vagyunk, hogy van egy 
színházunk, ami nyitva van, van 
közönségünk, arra gondoltunk, 
hogy felkínáljuk a művészeti egye-
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„Próbafutam”: művészeti egyetemek találkoznak

Az Unscene szervezői bejelentették: olyan előadásokat 
mutatnak be, amelyeket még nem láthatott a nagyközönség

 » Az is a 
célja a feszti-
válnak, hogy 
a színiseknek, 
színészeknek, 
vezetőtanárok-
nak, igazgatók-
nak találkozási 
lehetőséget 
biztosítsanak, 
valamint hogy 
visszahozzák a 
régi fesztiválok 
hangulatát.

teknek ezt a teret, és összegyűjtjük 
őket az ország minden részéről, hogy 
megmutathassák a vizsgaelőadása-
ikat. Aztán ez az ötlet tovább virág-
zott, és az a terv, hogy az elkövetkező 
években kiterjesszük ezt a fesztivált 
más művészeti ágakra is, és akár 
nemzetközivé tegyük” – mondta Ve-
ress Albert. Mint elhangzott, nagyon 
rövid volt az idő az ötlettől a kivite-
lezésig, ami a szervezést illeti, de így 
is mintegy 110 résztvevő lesz jelen – 
végzős diákok, tanáraik, művészeti 
egyetemek vezetői, színházigazga-
tók, kritikusok, irodalmi titkárok stb. 
A 19 előadáson kívül fi lmvetítéssel, 
koncerttel, fl ashmobbal várják a kö-
zönséget. „Ez a nulladik kiadás, ez-

zel jeleznénk, hogy ez próbafutam az 
idén, de ettől függetlenül sok előadás 
lesz és sok résztvevő” – fűzte hozzá az 
igazgató.

Némethy Zsuzsa, a fesztivál egyik 
főszervezője kifejtette, az is a célja 
a fesztiválnak, hogy a színiseknek, 
színészeknek, vezetőtanároknak, 
igazgatóknak találkozási lehetőséget 
biztosítsanak, valamint hogy vissza-
hozzák a régi fesztiválok hangulatát. 
„Emlékszem, még főiskolás koromban 
elmentünk egy-egy hét-tíz napos szín-
házfesztiválra, ott voltunk az elejétől a 
végéig, és meg tudtuk nézni egymást. 
Sajnos ez a szokás kikopott, ezt sze-
retnénk mi visszahozni” – mondta a 
főszervező. A hat nap alatt a Babeș–
Bolyai Tudományegyetem Színház 
és Film Karának, a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetem, a bukaresti I. L. 
Caragiale Színház- és Filmművészeti 
Egyetem, valamint a temesvári Nyuga-
ti Egyetem diákjai hozzák el színházi 
produkcióikat és fi lmes munkáikat. 
A részt vevő diákok délelőttönként 
workshopokon vehetnek részt: moz-
gásworkshopon Bordás Attila vezeté-
sével, valamint Shakespeare-szonet-
tek témában színészworkshopon 
Vladimir Anton és Hatházi András 
vezetésével.

A programban román és magyar 
nyelvű előadások, táncelőadás, gye-
rekeknek szóló produkció, perfor-
mansz, valamint egyéni műsorok is 
szerepelnek. A vetített fi lmek a ko-
lozsvári BBTE és a bukaresti UNATC 
fi lm- és média szakos diákjainak 
munkái, köztük több díjnyertes fi lm 

is található. Két koncert is színesíti a 
fesztivál kínálatát, szerda este Ovidiu 
Lipan Țăndărică és barátai, pénteken 
pedig az Ineff able zenekar lép fel a 
Kulissza kávézó teraszán.

„Olyan előadásokat láthat a nagyér-
demű, amelyeket még nem láthatott a 
nagyközönség, a városnak is egy nagy 
premier ez a fesztivál, egyáltalán az 
erdélyi színművészetnek” – hangsú-
lyozta Sógor Enikő, Csíkszereda alpol-
gármestere. Reményei szerint a feszti-
vál nem csak méretében fog bővülni 
jövőre, hogy több színházat, egyete-
met szólít meg, hanem más művészeti 
ágakat is hozzá lehet majd csatolni. 
Ugyanakkor felhívta a fi gyelmet, hogy 
a járványhelyzet még mindig tart, 
ezért kéri a résztvevőket, hogy tartsák 
be az erre vonatkozó rendelkezéseket, 
és fi gyeljenek egymásra.

Az előadásokat négy helyszínen 
játsszák: a Csíki Játékszín nagyter-
mében, a Hunyadi László kama-
rateremben, a Csíki moziban és a 
kulturális központ pincetermében. 
„Ezeket a tereket hetvenszázalé-
kos telítettséggel tudjuk használni, 
fenntartunk helyeket a résztvevők-
nek, és a városi nézőknek is. Na-
gyon reméljük, hogy sikerül felpezs-
díteni kicsit a város életét, Csíkból 
is sok nézőre számítunk” – emelte 
ki Veress Albert. Az előadásokra a 
belépés ingyenes, viszont előzetes 
helyfoglalás szükséges. Az Unscene 
programját és további informáci-
ókat a fesztivál Facebook-oldalán, 
valamint keddtől a rendezvény hon-
lapján lehet megtalálni.

 » KISS JUDIT

Színpadra íródott, de valójában 
nem drámai helyzetekből épül fel 

O. Horváth Sára Életigen című darabja, 
melyet ma este 7 órától mutat be a sep-
siszentgyörgyi Tamási Áron Színház. 
Kiliti Krisztián rendező szerint inkább 
forgatókönyvre emlékeztet a szöveg, 
mely többsíkú és rengeteg témát érint, 
ezenkívül a zene is fontos eleme a pro-
dukciónak. A szerző, O. Horváth Sára 
elmondta, valójában egy új színpadi 
formával kísérletezett, amikor egy tri-

lógia második részeként megírta az 
Életigen című darabot, melynek köz-
ponti témája a hiány érzete, a halál 
és az ehhez kapcsolódó félelmeink. 
A szereplőket különböző terekben és 
élethelyzetekben ábrázolja, de törté-
neteik és gondolataik rezonálnak egy-
másra közvetetten és közvetlenül is.

Derű a komor témákban
„A valóságban is így van, hasonló 
dolgok történnek velünk, olykor egy 
életen belül is ismétlődnek különbö-
ző sémák. Azt érzem, hogy közösek a 

történeteink, csak nem tudunk róla. 
A valóság komplexitását próbáltam 
megmutatni” – nyilatkozta az Életi-
gen című darabról a fi atal magyaror-
szági drámaíró, aki rendezői szakot 
végzett Marosvásárhelyen. Az előa-
dás rendezője, Kiliti Krisztián rend-
kívül izgalmasnak tartja ezt a szokat-
lan, epikus formát, melyben inkább 
témák, mint helyzetek sorjáznak, 
azért döntötte el, hogy ezt a darabot 
viszi színre Sepsiszentgyörgyön. Bár 
a szöveg meglehetősen komor témá-
kat feszeget, az alkotók igyekeztek 
megtalálni a derűt a bemutatott sor-
sokban. Mindig van remény – üzenik, 
de csak akkor lehet túllendülni a ne-
hézségeken, ha felvállaljuk, és nem 
próbáljuk letagadni ezeket. Az élet 
igenlése csak a halál tükrében tud 
igazán erőssé válni. „Amikor kiszed-
néd a nyilat, azzal írod alá a halálodat. 
Szétroncsolod a tested, és belehalsz. 
Viszont ha megfogod a nyílvesszőt, 
amíg még a testedben van, és áttolod 
saját magadon, a nyíl hegye nem tépi 
ki a húst, mint kés a vajon, átmegy a 
testen. És túlélheted” – mondja Teó, a 
darab egyik szereplője.

ABBA-dalok csendülnek föl
A nyolcvanas évek népszerű svéd ze-
nekara, az Abba slágerdalai foglalják 
keretbe a produkciót, mely a rendező 
szerint minden szempontból kísér-
leti előadásnak számít. Lesz benne 

éneklés és tánc, közös jelenetek és 
hosszú monológok, erős érzelmek és 
interjúszerű tárgyilagosság, magány 
és egymásra hangoltság. Ezenkívül 
fontos eleme a darabnak a hit, a 
szakralitás. A dráma központi alakja 
Meryl Streep amerikai színésznő, az 
ő személyisége és a hozzá való viszo-
nyulások alkotják egy jelentős részét 
a darabnak. Mindenki a saját sorsát 
éli, saját szólamát énekli, de egy át-
fogó szimfóniává szeretnék formálni 
az előadást, mely életünk legfonto-
sabb kérdéseit foglalja magában.

Kiliti Krisztián Veszprémben szüle-
tett, Balatonfüreden töltötte a gyer-
mekkorát. Veszprémben egy reál 
gimnáziumba járt, ott kezdett el di-
ákszínjátszással foglalkozni, és mint 
minden tinédzser, az írásba is bele-
kóstolt. Évekig zongorázni tanult, 
aztán bekerült egy musicaltársulat-
ba, ahol egy ideig az éneklés töltötte 
ki az életét. Többször sikertelenül fel-
vételizett a budapesti színművészeti 
egyetem színész szakára, aztán a 
marosvásárhelyi művészeti egyetem 
teatrológia szakán próbált szeren-
csét, ahová bejutott. Két év után ab-
bahagyta a teatrológiát, és átiratko-
zott az egyetem színész szakára, ahol 
végül lediplomázott, utána pedig a 
rendező szakot is elvégezte Bocsárdi 
László osztályában. Rendező szakos 
vizsgaelőadása is egyben a nálunk 
készülő Életigen című előadás.

Közösek a történeteink, csak nem tudunk róla – Bemutató Szentgyörgyön

 » A nyolcvanas 
évek népszerű 
svéd zenekara, az 
Abba slágerdalai 
foglalják keretbe 
a produkciót, 
mely a rendező 
szerint minden 
szempontból 
kísérleti előadás-
nak számít.

Az Életigen című, sok témát érintő előadás premierjét láthatja ma este a szentgyörgyi színház közönsége
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