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Ez egy 3. évezredbeli előadás 
– jellemezte Visky András 
dramaturg, a Kolozsvári Álla-
mi Magyar Színház művészeti 
vezetője ifj . Vidnyánszky Attila 
Rómeó és Júlia-rendezését, 
melyet szombaton mutat be a 
kolozsvári társulat.

 » PAP MELINDA

E z nem is színházi előadás, 
inkább el akarja feledtetni 
a nézővel, hogy színházban 

volt, és a Rómeó és Júliát látta – je-
lentette ki ifj . Vidnyánszky Attila az 
általa rendezett kolozsvári előadás 
premierjének tegnapi beharan-
gozó sajtótájékoztatóján. A fi atal 
magyarországi rendező Tompa 
Gábor színházigazgató kérdésére 
válaszolva kijelentette: William 
Shakespeare legismertebb tragé-
diájára úgy érkezik a néző, hogy 
tudja, mire számíthat. Ő ellenben 
azt szeretné, ha nem lenne elő-
képe, ezért a kolozsvári előadás 
nemhogy a darabot, de még a szín-
házat sem tiszteli – összegzett. Ifj . 
Vidnyánszky azt mondta, a cél az 
volt, hogy az előadás végén a néző 
ne tudja, hogy színházban volt, 
de még azt sem, hogy a Rómeó és 
Júliát látta. „Inkább hasonlít cir-
kuszhoz, űrhajóhoz vagy valami 
egészen szürreálishoz” – jellemez-
te rendezését a budapesti alkotó.

Mit jelent a szabadság?
Elmondta, kezdetben úgy tekint a 
próbafolyamatra, mint aki a sza-

A SZABADSÁGOT KUTATJA A NÉPSZERŰ SHAKESPEARE-DRÁMA FELDOLGOZÁSÁBAN IFJ. VIDNYÁNZSKY ATTILA BUDAPESTI RENDEZŐ

Szürreális Rómeó és Júlia a kolozsvári színpadon

A kolozsvári Rómeó és Júlia szabad játékstílust követel a művészektől, akik maguk is keresik a szerepüket

A szatmári Harag György Társulat kerek évfordulót ünneplő tagjait 
is felköszöntötték az évad lezárása alkalmából 

 » A rendező 
elmondta, a 
szereposztással 
is rá akart vilá-
gítani arra, hogy 
„lehet, itt sokkal 
többről van szó, 
mint amit első 
olvasatra gon-
dolnánk erről az 
előadásról”.

badban szárnyal, de időközben ez 
dzsungellé változik. Ifj . Vidnyánsz-
ky Attila szerint az előadás épp arra 
keresi a választ, hogy számunkra 
mit jelent a szabadság, napjainkban 
hogyan lehetünk szabadok. Mint 
mondta, ez a próbafolyamatnál is ki-
indulópont volt másfél évvel ezelőtt. 
A Shakespeare-tragédiával ugyanis 
még a járvány miatti adósságait tör-
leszti a kolozsvári társulat, tavaly 
ősszel kezdték előkészíteni, és janu-
árban volt az utolsó próba. A próba-
folyamatot hétfőn, félévvel az utolsó 
találkozás után kezdték újra, de a ren-
dező abban bízik, hogy az idő inkább 
jót, mint rosszat tett az előadásnak. 
Az ebben részt vevő színészek zöme 
úgy vélte, hogy jót tesz nekik, ha most 
újra, teljesen „fehér papírként” men-

nek bele a próbafolyamatba, ez segít 
ugyanis jobban megtapasztalni a ren-
dező által is oly sokszor emlegetett 
szabadságot.

Nem- és szerepkeresés
Elhangzott, hogy ifj . Vidnyánszky 
Attila fi atalos, szabad játékstílust kö-
vetel a művészektől, akik maguk is 
keresik a szerepüket. Többen közülük 
ugyanis nőként férfi t, vagy férfi ként 
nőt alakítanak, de vannak, akik még 
a nemükben sem biztosak. A Mercu-
tiót alakító Imre Éva például elmond-
ta, hogy ő nem is férfi t, hanem egy 
androgün alakot játszik, aki inkább 
nőies. Hasonlóan tanácstalannak bi-
zonyult a Benvoliót alakító Gedő Zsolt 
is: „nem tudom, hogy férfi  vagyok 
vagy nő, vagy bohóc, vagy kabala”. 

Ennek kapcsán ifj . Vidnyánszky At-
tila elmondta: a szereposztásban is 
meg akarta mutatni, hogy a színészek 
is keresik a szerepüket. Ez a dolog 
Shakespeare-től sem volt idegen, em-
lékeztetett, arra utalva, hogy a neves 
angol drámaíró korában még minden 
szerepet férfi ak játszottak. A rende-
ző elmondta, a szereposztással is rá 
akart világítani arra, hogy „lehet, itt 
sokkal többről van szó, mint amit első 
olvasatra gondolnánk erről az előa-
dásról”.

Új színészek főszerepben
A Rómeó és Júliában egyébként a ko-
lozsvári társulat új tagjait láthatjuk a 
főbb szerepekben, akik ettől az évad-
tól erősítik a csapatot. A már említett 
Gedő Zsolt mellett tavaly került a séta-
téri teátrumhoz a Júliát alakító Román 
Eszter és a Rómeót játszó Kiss Tamás is. 
Utóbbi úgy nyilatkozott, neki jót tett a 
féléves kihagyás a próbafolyamatban, 
hiszen ez alatt jobban megtalálta a 
hangot a társulattal. Visky András mű-
vészeti vezető szerint az ifj . Vidnyánsz-
ky-féle Rómeó és Júlia amiatt is érde-
kes, mert nem csak azt mutatja meg, 
hogy mi a színház, hanem azt is, hogy 
a fi atal rendező, fi atal színészek mit 
gondolnak ma a szabadságról, hiszen 
„olyan korban élünk, amikor ismét el 
kell gondolkodni erről”. A Rómeó és 
Júlia egyébként a kolozsvári társulat 
utolsó bemutatója, a szombati premi-
er után még vasárnap játsszák, majd 
lezárul az igencsak rövidre sikerült 
2020–2021-es évad. Az előadás dísz-
leteit Csiki Csaba, a jelmezeket Kiss 
Zsuzsánna tervezte, a színpadi moz-
gás Sinkó Ferenc munkája.
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 » KISS JUDIT

Nehéz körülmények között születtek 
az új produkciók, s bár bemuta-

tóból nem volt kevés a Szatmárné-
meti Északi Színház Harag György 
Társulatánál, a lejátszott előadások 
száma a koronavírus-járvány miatt 
elmaradt a társulat átlagos előadás-
számától – értékelte ki a teátrum 
most zárult, hatvanhetedik évadát 
Bessenyei Gedő István igazgató. Az 
évad fesztivállal és díjakkal indult, 
Kisvárdáról két elismeréssel térhetett 
haza a társulat (Rappert Vencz Gábor 
a legjobb férfi  főszereplő díját kapta, 
a társulat pedig a Emberi Erőforrások 
Minisztériumának a társulati munká-
ért járó elismerésével térhetett haza), 
majd Tóth Pál Miklós örökös tag ve-
hette át a Magyar Érdemrend Lovag-
keresztjét. A társulat többszöri felter-
jesztése nyomán az évad folyamán 
Kossuth-díjjal tüntették ki az egykori 
színészt és társulatigazgatót, Csiky 
Andrást, a Harag György Társulat és 
a Kolozsvári Állami Magyar Színház 
örökös tagját, majd Nagy Csongor 
Zsolt kapta meg a legfontosabb, szí-
nészeknek ítélhető erdélyi kulturális 
elismerést, a Kovács György-díjat. 
„Bár az elismerések java része egyéni 
díj, nem szabad megfeledkezni róla, 
hogy a színházban minden ilyen 

mögött egy csapat munkája áll. A 
fi atal színészeket pedig arra kérem, 
fi gyeljék a díjazottakat, és tanulják 
el tőlük a jót: mert valóban nagyon 
sokat lehet tőlük tanulni” – mondta 
a társulatigazgató. Kiemelte, ha a jár-
ványhelyzet jól alakul, a következő 
évadban visszatérhetnek a megfeszí-
tett tempót diktáló idők. A következő 
évad kapcsán Bessenyei Gedő István 
elmondta: fesztiválmeghívásokkal és 
gálával indul az évad. Az elmaradt 
évadzáró gálát pótolja az augusztusi 
évadnyitó gála, majd fellépések kö-
vetkeznek a nyíregyházai Vidor Fesz-
tiválon, a székelyudvarhelyi dráMa 
fesztiválon, és a budapesti MITEM-en 
– előbbin az Illatszertárral, utóbbi 
kettőn pedig a Raszputyin című pro-
dukcióval. Az évad első bemutatója  A 
nagy Romulus című „történelmietlen 
történelmi vígjáték” lesz, melynek 
rendezője Bocsárdi László, kétszeres 
UNITER- és Jászai-díjas színházi al-
kotó. Az évad folytatásában a zenés 
előadások dominálnak: a műsorterv-
ben két musical és egy zenés vígjáték 
bemutatója is szerepel. A társulat 
egyébként az Északi Színház román 
nyelvű társulatával közösen vitte 
színre A 0. kilométerkőnél című előa-
dást, és szintén a Mihai Raicu Társu-
lat művészeti igazgatójának rendezői 
munkájával jött létre A gát című pro-

dukció. A szilveszterre tervezett, ám 
épp a világjárvány miatt a magyar 
kultúra napjára halasztott zenés víg-
játék, az Illatszertár így is közönség-
kedvenc lett, és igencsak kedvező fo-
gadtatásra talált a Csongor és Tünde 
című előadás is. A Nagyváradi Szig-
ligeti Színházzal közösen mutatták 
be a Gyerekjáték című stúdió-előa-
dást, melynek szatmári premierje a 
következő évadban lesz. A Brighella 
Bábtagozat két előadást vitt színre: a 
Cérnácska Szabócska és Az égig érő fa 
címűeket. Emellett volt felolvasószín-
házi bemutató a Havi Dráma Szat-
márON programsorozat keretében, 

újra volt Költészetünk Ünnepe online 
műsorfolyam, a színészek pedig részt 
vettek március 15. méltó ünneplésé-
ben is. Az évadzáró társulati ülés ré-
szeként idén is átadták a kerek évfor-
dulót ünneplő társulati tagoknak járó 
emléklapokat. Bessenyei Gedő István 
10 éve erősíti a társulatot, Gabriela 
Tănase 20 éve a társulat tagja, Gál Ág-
nes, László Zita és Nagy Orbán pedig 
25 éve csatlakozott a Harag György 
Társulathoz. Negyven éve dolgozott 
először a társulattal Manfrédi Anna-
mária, Kovács Éva, a társulat örökös 
tagja pedig 50 éve szerződött a szat-
márnémeti színházhoz.

Évadot értékelt, nívós produkciókat tervez a szatmári Harag György Társulat

 » Ha a jár-
ványhelyzet jól 
alakul, a követ-
kező évadban 
visszatérhetnek 
a megfeszített 
tempót diktáló 
idők. 




