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UNSCENE. A SZÍNHÁZ MINT HÍD 

Hiánypótló rendezvény meg-
szervezésére vállalkozott a Csí-
ki Játékszín, partnerségben 
Csíkszereda Önkormányzatával 
és a Hargita Megyei Kulturális 
Központtal, valamint az ország 
művészeti egyetemeivel: teret 
és megfelelő körülményeket biz-
tosított ahhoz, hogy a színész-, 
fi lm- és médiaszakos hallgatók 
a nagyközönség előtt is bemu-
tathassák vizsgaelőadásaikat, 
vizsgafi lmjeiket.

A hat nap alatt klasszikus és 
kortárs darabokat, egyéni előadá-
sokat, táncprodukciókat, fi lmes 
munkákat láthattunk a Babeș-Bo-
lyai Tudományegyetem Színház 
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SÁROSI CSABA A FASISZTA KOMMUNIZMUSRÓL
TATÁR ZSUZSA EGYÉNI ELŐADÁSA

A Máthé Angi Mamó című regénye alapján készült színpadi adap-
tációt nézhette meg egy szűk közönség csütörtök este a Hargita 
Megyei Kulturális Központ pincetermében. A kolozsvári BBTE Ma-
gyar Színházi Intézet Színház és Film Karának harmadéves hall-
gatója, Tatár Zsuzsa egyéni előadását Albert Csilla rendezte. An-
gica életének központi alakja a nagyanyja, Mamó, tőle nő a haja, 
ő csinálja a tejet. Ő az, akinek nem szeret a szeme, akinek az ar-
cán levő vonalak megmutatják, hogy meddig tart az arca, akiben 
néha kergetőzik a szuszogás, aki szereti gyűjteni az egereket, és 
szeret temetésekre járni. Unokája nevelése rászakadt, miután lá-
nya meghalt – derül ki az előadás folyamán. Pontos, fegyelmezett 
alakítást látunk. Egy magára maradt kisgyermeket, aki próbálja 
megfejteni a világot, egy szeretetre éhes kislányt, aki lyukas fa-
zék szeretne lenni, mert Mamó azokat mindig megöleli.

A színház- és fi lmművészeti egyetemek végzős diákjainak 
kínált megmutatkozási lehetőséget az Unscene – Művésze-
ti Egyetemek Fesztiválja, amelyet június 8–13. között tar-
tottak Csíkszeredában. Az első alkalommal megszervezett 
fesztivál magyar és román nyelvű előadásokkal, táncpro-
dukciókkal, performanszokkal, esténként pedig vizsgafi l-
mek vetítésével és koncertekkel várta a közönséget.

és Film Kara, a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetem, a bukaresti 
I. L. Caragiale Színház- és Film-
művészeti Egyetem, valamint 
a temesvári Nyugati Egyetem 
diákjaitól, akik délelőttönként 
a Bordás Attila vezette mozgás-
workshopon, valamint a Hatházi 
András és Vladimir Anton által 
vezetett, Shakespeare-szonettek 
témára felfűzött műhelymunkán 
vehettek részt. 

A telt házas előadásokon a 
közönség számos szép, össze-
hangolt csapatmunkákat te-
kinthetett meg, izgalmas, nagy 
energiákat igénylő előadásokat, 
fi nom játékokat. 

Veress Albert, a Csíki Játék-
szín igazgatója úgy értékelte, 
hogy mind technikában, mind 
mozgásban, énekben, színészet-

ben, felszabadultságban, bátor-
ságban nagyon erős csapatokat 
látott. „Olyan produkciókat hoz-
tak, amelyek simán megállnák 
a helyüket akármelyik színház-
ban. Hihetetlen, hogy mennyi 
energia és munkavágy van ezek-
ben a fi atalokban” – mutatott 
rá. Egy másik kellemes élménye 
az volt, hogy a román diákok a 
tervek szerint csak két napot töl-
töttek volna itt, de kérték a szer-
vezőket, hadd maradhassanak, 
és végignézték az összes magyar 
előadást. „Ez jó dolog, mert el-
képzelésem szerint a színház egy 
híd kell legyen a társadalomban 
– a generációk között, az etni-
kumok között. Ismét megerő-
södött a hitem, hogy a színház 
képes összekötni az embereket. 
Itt most eljöttek hetvenéves em-
berek megnézni a huszonéves 
fi atalokat, eljöttek a magyarok 
megnézni a románokat, és for-
dítva, eljöttek híres emberek 
megnézni az ismeretleneket, az 
ismeretlenek összeismerkedtek a 
híres emberekkel, egy fontos ta-
lálkozási pont volt ez a fesztivál.” 

AZ ELŐRETOLT HELYŐRSÉG ÍRÓAKADÉMIA
ÚJ PÁLYÁZATA FIATAL ÍRÓKNAK

Új pályázatot hirdetett meg az Előretolt Helyőrség Íróakadé-
mia és az Íróakadémiát működtető intézmény, a Kárpát-me-
dencei Tehetséggondozó Nonprofi t Kft. (KMTG). 

Az Előretolt Helyőrség Íróakadémia 2021-ben pályakezdő 
szépírói kategóriában tett közzé pályázati felhívást.

A 2021-es projektévben 10 (tíz) alkotó részesülhet jelentős 
szakmai és anyagi támogatásban. A KMTG a pályázat nyer-
teseinek egyedülálló tanulási és továbbképzési lehetőségeket 
kínál, jeles írók irányításával műhelymunkákon vehetnek 
részt, korszerű önmenedzselési módszereket sajátíthatnak el.

Olyan 18 és 25 év közötti szépreményű tehetségek jelentke-
zését várják, akik még nem rendelkeznek önálló szépirodalmi 
kötettel, de már fel tudnak mutatni tehetségüket bizonyító 
írásműveket, és úgy érzik: alkotói pályájuk kibontakozását 
elősegítheti az Előretolt Helyőrség Íróakadémia oktatóinak 
iránymutatása, szakmai tapasztalata, egy alkotói közösség-
hez való tartozás, a pályakezdés nehézségeinek áthidalásához 
nyújtott szakmai, szellemi és anyagi támogatás.

Az íróakadémiai képzés időtartama 3 év.
A pályázat nyerteseinek a KMTG 1 évre szóló, havi net-

tó 100 000 (százezer) Ft tanulmányi ösztöndíjat ítél oda. 
Amennyiben a hallgató teljesíti az Íróakadémia szakmai elvárá-
sait, a KMTG a szerződést további 1 + 1 évre meghosszabbítja.

A KMTG elősegíti továbbá a szerzők arra érdemes művei-
nek megjelentetését, író–olvasó-találkozók, fellépési lehető-
ségek szervezéséről és médiajelenlétről gondoskodik, vala-
mint szakmai érdekképviseletet nyújt.  

A korábbi évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy az 
Íróakadémia által biztosított képzés beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket. Számos tehetséges és elhivatott pályakezdő élt a 
felkínált lehetőségekkel, és önálló kötettel lépett az irodalom-
kedvelő, műértő közönség elé. Az Előretolt Helyőrség Íróaka-
démia gondozásában, az Enumeráció nevű debütsorozatban 
már 20 kötet jelent meg, és az idén újabb 10 könyv lát nap-
világot. Ifjú szerzőink eddig 3 Gérecz Attila-díjat, a Magyar 
Írószövetség 5 debütdíját, a Magyar PEN Club 3 Khelidón-dí-
ját és a Magyar Művészeti Akadémia nívódíját is elnyerték, 
számos egyéb díj és ösztöndíj mellett.

A pályázatok benyújtásának határideje
2021. augusztus 15., vasárnap, éjfél. 

A pályázatokról további információkat szerezhetnek a KMTG 
honlapjáról: https://kmtg.hu/palyazatok/

Fiatal írók könyvei az Előretolt Helyőrség Íróakadémia kiadásában  Fotó: KMTG




