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Bár kihívások elé állította a 
világjárvány, szakmailag előre-
mutató évadot zárt a hétvégén 
a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház Tompa Miklós Társu-
lata. A teátrum 9 bemutatót 
és számos előadást tartott, a 
nyárra gyulai vendégszereplést 
és a gyergyói társulattal közös 
bemutatót tervez.

 » K. J.

A pandémia okozta nehézsé-
gek ellenére kihívásokkal 
teli, termékeny, szakmailag 

előremutató időszakként zárta 
le a 2020/2021-es színházi éva-
dot a hétvégén a Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház Tompa Miklós 
Társulata – közölte a teátrum. A 
társulatnak a székhelyen 9 bemu-
tatója, 83 előadása és 15 online 
közvetítése volt, továbbá bel- és 
külföldi vendégjátékokon is részt 
vett. Az idei évad repertoárját egy 
új, a gyerekközönséget is megszó-
lító előadás-sorozat gazdagította: a 
társulat a Pacsirtaszó gyűjtőnéven 
népszerűvé vált gyerekműsorával 
12 tematikus produkcióval örven-
deztette meg a legfi atalabb nézőit. 
Az évad során kísérő rendezvények 
– online könyvvásár, jeles napok 
megünneplései, kiállítások, ku-
lisszajárások – is gazdagították 
a programkínálatot, amelyekre a 
megszorítások ellenére a vissza-
térő közönség mellett számos új 
érdeklődő is érkezett. A társulat a 
magyar költészet napja alkalmából 
a Látó szépirodalmi folyóirattal 
együttműködve Írd meg magad! 

A PANDÉMIA OKOZTA KIHÍVÁSOK ELLENÉRE TERMÉKENY ÉVADOT ZÁRT A VÁSÁRHELYI NEMZETI SZÍNHÁZ TOMPA MIKLÓS TÁRSULATA

Erősítették a nehézségek az alkotói közösséget

A megszorítások ellenére sikeres, gyümölcsöző évadot tudhat maga mögött a marosvásárhelyi társulat

 » Bár a pan-
démia a művé-
szi munkával 
szemben eddig 
nem ismert 
akadályokat 
állított föl, ennek 
leküzdéséhez 
elengedhetetlen 
fontosságú volt a 
társulaton belüli 
felelősségteljes 
munka, a foko-
zott egymásra 
fi gyelés.

címen költészeti versennyel szólítot-
ta meg az erdélyi középiskolásokat. 
A színészek egy része idén újabb 
műfajban is kipróbálhatta magát: a 
márciusban bemutatott Egy római 
tragédia című évfordulós előadás-
ban zenekarként is fölléptek. A Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház fenn-
állásának 75. évfordulója alkalmából 
az intézmény létrehozta az Örökös 
Tagság kitüntetést, mely Delly Fe-
renc, valamint Kőszegi Margit nevét 
viseli; emellett átadta a már hagyo-
mánnyá vált Bioeel–Kemény-díjat 
az elmúlt évad legkiemelkedőbb szí-
nészi teljesítményéért. Az évadzáró 
gyűlésen Keresztes Attila művészeti 
igazgató az elmúlt évad alkotói tevé-
kenységeit kiértékelve megjegyezte: 
bár a pandémia a művészi munkával 

szemben eddig nem ismert akadá-
lyokat állított föl, ennek leküzdésé-
hez elengedhetetlen fontosságú volt 
a társulaton belüli felelősségteljes 
munka, a fokozott egymásra fi gye-
lés, amely a társulatot, mint alkotói 
közösséget, még inkább megerősí-
tette. Gáspárik Attila vezérigazgató 
a színház elmúlt tíz évére refl ektálva 
elmondta, a tudatos és következetes 
szakmai építkezésnek hű tükre az el-
múlt években elért kimagasló ered-
mények és szakmai sikerek sorozata, 
és ez a munka reményei szerint az 
elkövetkező időszakban is tovább 
gyümölcsözik.

Az idei évad végén több tagjától is 
ünnepélyesen elbúcsúzott a társu-
lat: Lőrincz Ágnes és Kilyén László 
színművészek nyugdíjba vonulnak, 

Bíró József pedig a következő évadtól 
a Kolozsvári Állami Magyar Színház-
nál folytatja színészi pályafutását. 
A nyár folyamán a Tompa Miklós 
Társulat Keresztes Attila A nép ellen-
sége című rendezésével vendégsze-
repel a Gyulai Várszínház Kamara-
termében augusztus 7-én, valamint 
a Figura Stúdió Színház művésze-
ivel együttműködve Madách Imre: 
Az ember tragédiája című drámája 
alapján tart pedagógiai foglalkozást. 
Az #edenkert elnevezésű koproduk-
ció bemutatóját július 30-án tartják 
Gyergyószentmiklóson, a színház 
melletti parkban. A színház köszö-
netet mondott a nézőknek odaadó 
támogatásukért, a rendhagyó idő-
szak alatt tanúsított türelmükért, 
színházszeretetükért.
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 » KRÓNIKA

Vetró Artúr szobrászművész (1919–
1992) munkáiból nyílt kiállítás a 

hétvégén a sepsiszentgyörgyi Erdélyi 
Művészeti Központban. A tárlatnyitón 
a művész fi a, a szintén szobrász Vetró 
András (képünkön) tartott interaktív 
tárlatvezetést, ismertette édesapja 
alkotásait. Az eseményen Bordás 
Beáta, a központ vezetője, valamint 
Vargha Mihály szobrászművész, a 
Székely Nemzeti Múzeum igazgatója 
is méltatta Vetró Artúr munkásságát. 
A kiállítás augusztus 6-áig látogatha-
tó az Erdélyi Művészeti Központ föld-
szinti kiállítóterében. Vetró Artúr Te-
mesváron, majd Budapesten végezte 
iskoláit. 1948–1982 között Kolozsvá-
ron először a Magyar Művészeti Inté-
zet, majd a képzőművészeti főiskola 
szobrászati tanszékén tanár. Pályája 
kezdetén művészetére erősen hatott 
Medgyessy Ferenc irányítása. Szob-
rai emberközpontúak és klasszikus 
fogantatásúak. 1954-ben részt vett a 
Velencei Biennálén. Köztéri szobrot 
készített többek közt Ady Endréről, 
Kossuthról és Bălcescuról, Bolyai 
Jánosról. Vargha Mihály szobrász-
művész, a Székely Nemzeti Múzeum 

igazgatója írta róla: egyik gyakran 
kifejtett gondolatmenete, ars poeti-
cája: a szobrászat nem a fi zikai erő és 
ügyesség függvénye, hanem elsősor-
ban szellemi munka: a szív és az ész 
dolga. „A „matematikus szív”, a tisz-
ta érzés és a hideg ráció ötvözete tud 
igazán maradandó értéket teremteni. 
Ha az alkotás folyamatában a művész 
nem viszi be az anyagba szíve rezgé-
seit és értelme kontrollját, a befoga-
dónak nincs, ahogyan „társulnia” – 
fogalmazott Vargha Mihály. 

Vetró Artúr művei Szentgyörgyön

 » A Vetró Artúr 
munkáiból nyílt 
kiállítás augusz-
tus 6-áig látogat-
ható az Erdélyi 
Művészeti Köz-
pont földszinti 
kiállítóterében.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Megvan a jubileumi, 20. kolozsvá-
ri Transilvania Nemzetközi Film-

fesztivál (TIFF) versenyszekciójának 
és zsűrijének összetétele – jelentették 
be a július 23. és augusztus 1. közti 
időszakra tervezett szemle szervezői. 
Kolozsvárra jön többek között Guil-
lermo Arriaga forgatókönyvíró is, a 
korai Iñárritu-fi lmek (Korcs szerel-
mek, 21 gramm, Bábel) írója mellett a 
zsűriben ül majd Katriel Schory pro-
ducer, az Izraeli Filmalap igazgatója, 
az Ellie Parkerből, az Adult Worldből, 
vagy a Mullholland Drive-ból ismerős 
Scott Coff ey amerikai színész-rende-
ző-producer, valamint Maria Popis-
tașu román színésznő. A TIFF ver-
senyszekciójába első vagy második 
nagyjátékfi lmek kerülhetnek be, így 
az izgalmas felfedezésnek és a csa-
lódásnak egyaránt van esélye – írta 
a Filmtett.ro. Idén két román és egy 
magyar fi lm is versenyez a trófeá-
ért július 23. és augusztus 1. között: 
bekerült Horvát Lili második fi lmje, 
a már több díjat is bezsebelt Felké-
szülés meghatározatlan ideig tartó 
együttlétre – ezt az alkotást nevezte 
Magyarország a 2021-es Oscar-díjra a 

legjobb nemzetközi játékfi lm kategó-
riában. Szintén versenyez a Câmp de 
maci (Mákmezők), Eugen Jebeleanu 
debütfi lmje, valamint a Neidentifi cat 
(Azonosítatlan) című alkotás, Bogdan 
George Apetri rendező második fi lm-
je. Alexandre Koberidze kontempláló 
hangulatú fi lmje, a What Do We See 
When We Look at the Sky? című né-
met–grúz mozi friss berlini FIPRES-
CI-díjjal büszkélkedve érkezik. Ver-
senyben lesz még a bálnavadászos 
orosz The Whaler Boy, a háborús lit-
ván The Flood Won’t Come, valamint 
a Sundance-ről hozott brazil The Pink 
Cloud. A görög „furahullámos”, pan-
démiára tökéletesen rímelő Christos 
Nikou Apples (Almák) versenyezhet a 
Rotterdamból jövő Pebbles című indi-
ai drámával és a That Was Life című 
spanyol road movie-val. A portugál 
The Last Bath és a lengyel Marygo-
round egyaránt vallásos témákkal ka-
cérkodik, ezek az alkotások kerekítik 
ki az idei TIFF nemzetközi verseny-
szekcióját a szokásos 12-re.

Kialakult a TIFF versenye




