
kultúrtér2021. július 15.2

RÓMEÓ ÉS JÚLIA BEMUTATÓ A KOLOZSVÁRI SZÍNHÁZBAN

Az örök szerelmespár története új köntösben
Az évad utolsó bemutatója: 
ma már csak úgy érdemes 
beülni a színházba, ha 
otthon hagyjuk előítéletein-
ket. A történet örök, a forma 
változik. Sikeres előadás egy 
„szaunában”. 

→ NÁNÓ CSABA

W illiam Shakespeare Ró-
meó és Júliáját feltehe-
tően 1597-ben mutatták 

be először Londonban, azóta se 
szeri, se száma a feldolgozások-
nak, átírásoknak, adaptációk-
nak. Filmre vitték, balett és mu-
sical született belőle, darabokra 
bontották, összerakták, átírták és 
reformálták, értelmezték és újra-
értelmezték. A téma örökzöld, a 
Rómeó és Júlia a világirodalom 
egyik leghíresebb és legmara-
dandóbb története, pedig a nagy 
William sem találta fel a spanyol-
viaszt, hiszen a szerelem jóval a 
drámaíró előtt létezett, és létezni 
fog. Talán nincs senki, akit vala-
milyen formában ne érintene a 
téma, ezért mindig hálás feladat 
színpadra vinni a veronai fi atalok 
tragikus történetét.

A mérce
Egy bizonyos korosztály számára 
Franco Zeffi  relli 1968-as adaptáci-
ója a legemlékezetesebb Rómeó és 
Júlia, ehhez mérnek minden előa-
dást, fi lmet. Pedig a maga idején 
az olasz mester alkotása is meg-
hökkenést váltott ki, sőt botrányt 
okozott többek között azáltal, hogy 
a rendező a főszerepeket a 14 éves 
Olivia Hussey-ra és a 17 esztendős 
Leonard Whitingra bízta. Zeffi  relli 

a szerelmeseket játszó színészek 
életkorát az eredeti drámához iga-
zította, és szinte betűről betűre 
hűségesen követte a shakespeare-i 
alkotás minden mozzanatát.

A történet egyik legnagyobb 
erőssége, hogy bár nincs túlságo-
san elbonyolítva, mégis százfé-
leképpen értelmezhető. Érthető, 
hogy mindenki új formát szeretne 
adni neki, hiszen változnak az 
idők, a szokások. Láthattuk már 
Rómeót bőrruhás rockernek vagy 
virágmintás cuccokban mászkáló 
hippinek beállítva, Júliát vénlány-
nak, Leonard Bernstein híres West 
Side Story-jában pedig különböző 
etnikai hátterű utcai tinibandék 
csapnak össze. Aztán volt olyan is, 
hogy fegyverek helyett virágokkal 
küzdöttek meg az ellenségek, vagy 
a főhős Harley Davidson motorke-
rékpáron szöktette meg szerelmét. 
A kihívás nagy, újat alkotni nehéz, 
de a rendezők szerencsére nem 
adják fel. És ha már ezren megren-

dezték a drámát, miért nem lehe-
tett volna ifj abb Vidnyánszky Attila 
az ezeregyedik, aki megpróbál újat 
varázsolni a színpadra. Méghozzá 
egy olyan ütős társasággal, mint a 
kolozsvári.

Bevallom, kissé félve ültem 
be az előadásra. A bemutató előtt 
ugyanis a rendező olyanokat nyi-
latkozott, hogy „előadásunk nem 
tiszteli a kort, sem a darabot…”, 
vagy „nem előadás, reméljük, nem 
is lehet majd annak tekinteni”. No 
de akkor mégis mi akar lenni? Kí-
váncsiságom végül győzött, és a 
háromórás bemutató végén kide-
rült: a rendező nagyon is előadás-
ban gondolkodik. Ha mindez nem 
is a hagyományos formájában je-
lenik meg a néző számára. Persze, 
eltér a megszokottól, de másképp 
ma már nem is lenne értelme a 
Rómeó és Júliával, és általában a 
klasszikusokkal bajlódni. Ugyan-
akkor egy percig sem kétséges, 
hogy a kolozsvári előadás Shakes-

peare nyomán született – ahogyan 
ezt a plakáton is írja –, és a történet 
sem más, mint ahogyan annak ide-
jén megíródott. Csupán a forma, a 
kifejezési mód változott.  

Szauna vagy űrhajó
Rendhagyó már a díszleten belül 
kialakított nézőtér is (Csíki Csaba 
munkája): a színház nagyszínpa-
dára felépített tér emlékeztethet 
szaunára, egy római kori aréná-
ra, cirkuszra vagy akár űrhajóra 
is. A néző előtt zajlanak az ese-
mények, annyira közel, hogy a 
színészek olykor akaratlanul is a 
lábunkra lépnek, az orrunk előtt 
hadonásznak, kezet fognak ve-
lünk vagy a fülünkbe suttognak. 
Van olyan néző, akire ez egyene-
sen rémisztőleg hat (bevallom, 
és sem mindig rajongok az eff aj-
ta interaktivitás iránt), de végül 
egy pergős, humorral teli előadás 
született ifj . Vidnyánszky Attila 
keze alatt. 

Ismét remek alakításokat lát-
hattunk a kolozsvári színészek-
től, például a Capulet/Montague 
házaspárokat alakító Kézdi Imo-
la–Szűcs Ervin páros szerepfor-
málása egyenesen lenyűgöző. 
A többi színész is – a dajkát ala-
kító Albert Csilla, Bogdán Zsolt 
Lőrincz barátként, Farkas Loránd 
Páris, illetve Bodolai Balázs Ty-
balt megformálójaként – mara-
dandó élményt nyújt. Kezdetben 
kissé furcsa, hogy Mercutio (Imre 
Éva) hölgy, vagy hogy Benvolió-
nak (Gedő Zsolt) mellei vannak, 
de gondoljunk bele, hogy Shakes-
peare idejében Júliát is férfi ak ját-
szották, így aztán a „szerepcsere” 
nem is olyan kirívó. Ami pedig a 
két főhőst, Rómeót és Júliát illeti: 
a társulat két új, fi atal és tehet-

séges művésze, Román Eszter és 
Kiss Tamás ifj ú bájjal és üdeséggel 
alakítja szerepét. Vannak olyan 
pillanatai az előadásnak, amikor 
már-már a klasszikus, Zeffi  rre-
li-féle szerelmespárt is meglátjuk 
bennük. Feldobja a darabot Váta 
Lóránt „mesélőkedve”, akiről ne-
héz ugyan eldönteni, kicsoda és 
micsoda (a műsorfüzet szerint Her-
ceg/Péter), de remek szövegekkel 
szórakoztatja a nagyérdeműt. Ő 
az, aki sajátos eszközeivel beve-
zeti, majd a szünet után átvezeti a 
történetet a folytatásba. 

Ha levetjük előítéleteinket, és 
nem várunk klasszikus színházi 
kifejezési módszereket, ha elég 
nyitottak vagyunk az új iránt, ifj . 
Vidnyánszky Attila darabját na-
gyon fogjuk élvezni. Egy új művé-
szi hang, amely nem akarja a nézőt 
megbotránkoztatni, de a jóérzés 
határai belül mégis sikerül rend-
hagyó előadást létrehoznia. Ami 
talán jobban is passzol a mai kor-
hoz, ahol olykor semmi sem az, 
aminek látszik. Az előadás szűnni 
nem akaró tapssal ért véget, amely 
bizonyította, hogy a kolozsvári kö-
zönség nyitott az újra, érti a rende-
zést, és nagyra értékeli a társulat 
munkáját.

Az előadás jelmezeit Kiss Zsu-
zsanna tervezte, a színpadi moz-
gás Sinkó Ferenc érdeme. A rende-
ző asszisztense B. Veress Emőke, 
az előadás ügyelője Zongor Réka.

→ N. CS.

B alázs László bőrmetszetei-
ből nyílt kiállítás a Kolozs-
vár Újalsóvárosi Reformá-

tus Egyházközség templomának 
galériájában. A rendszerváltás után 
átépítették és modernizálták a 
korábbi imaházat, amely 2000 
júniusában a felszentelése alkal-
mával felvette a Fehér templom 
nevet. A galériaként is működő 
gyülekezeti teremben évek óta 
színvonalas kiállításokat ren-
deznek, amelyeket általában 

nagyszámú érdeklődő kísér fi -
gyelemmel.  

Ahogyan másnak a kő, a már-
vány vagy a vászon, úgy Balázs 
Lászlónak a bőr jelenti az anyagot. 
Viszonylag egyedül van ezzel az 
erdélyi művészeti palettán, hiszen 
– néha a látszat ellenére – komoly 
és különleges tudást igényel a bőr-
be metszés művészete. Nem olyan 
látványos, mint a szobrászat, nem 
annyira színes, mint egy festmény, 
nem dallamos, mint egy zenemű – 
mindezeket egyszerre foglalja ma-
gába Balázs László bőrbe álmodott 

világa. Ő úgy használja a bőr met-
széséhez szükséges szerszámokat, 
mint grafi kus a ceruzát vagy sze-
net, a festőművész az ecsetet, a 
szobrász pedig a vésőt.

László esetében a művészi haj-
lam öröklődő családi vonás, hi-
szen édesapja Balázs Péter, Erdély 
híres festőművésze volt, édesanyja 
pedig Balázs Kőrösi Ibolya textil-
művész. László magától talált rá 
saját útjára, az anyaghasználat 
terén nem követte szülei példáját. 
Sikerült egyedi művészi formát 
kialakítania: a bőrmetszést. E te-
vékenysége egyébként gyerekko-
rába nyúlik vissza: cipőtalpakba 
faragott különböző mintákat, főleg 
a Kalotaszegen látott fafaragások 
díszítéseiből ihletődve. Iskolás ko-
rában nyakdíszeket és egyéb hasz-
nálati tárgyakat készített bőrből, 
egy idő után osztálytársainak már 
megrendelésre dolgozott.

„Balázs László az élettelenbe le-
heli vissza az életet. A bőrfelületen 
kecsesen ívelő vonalakból alakul-
nak fi gurái, kompozíciói. Karcsún 
hajlongó vagy gubbasztó madarai, 
törékenyen ringó növényei a termé-

szet jelképei, a világ apró részlete-
inek leheletkönnyű leképezései... 
Táskái és egyéb közhasznú cikkei 
ugyanolyan művészi igényességgel 
készülnek, mint grafi kái” – írja a 
kiállítás alkalmából kiadott album 
fülszövegében Szuszámi Zsuzsa 
művészettörténész. A tárgyak és 
a motívumok idővel bővültek, a 
tulipános vagy napkorongos nya-
kékektől Balázs László eljutott a 
bőrből készült ékszeres dobozokig, 
a díszítő elemek pedig egyre bo-
nyolultabbakká és érdekesebbekké 
váltak. A népi motívumok mellett 
megjelentek az állatfi gurák – ezek 
már bőrmetszetein is jelentős szere-
pet töltenek be. Áttörés akkor követ-
kezett be művészi életében, amikor 
évekkel ezelőtt Kántor Lajos felkér-
te, hogy a Korunk Galériában állítsa 
ki alkotásait.

„Azok közé az alkotók közé tar-
tozom, akiknek egy munka elkészí-
tésénél egyformán fontos a forma 
és az üzenet. Célom a vonalak vég-
letes egyszerűsítése és az ábrázolás 
tömörítése. A színekkel fukar va-
gyok, inkább csak árnyalok, élek az 
anyag adottságaival. Az anyagom a 

kemény, vastag marhabőr, amely-
nek nyaki ráncait és egyéb hibáit 
kihasználom és beépítem a mun-
káimba, amelyeket metszeteknek 
nevezek, olykor plasztikáknak, ha 
többféle bőrt használok. A témákat 
hónapokon át hordom magamban, 
és amikor megértek, akkor hoz-
záfogok és elkészítem.  A rajz és 
a szerkesztés megkerülhetetlen a 
kompozíció szempontjából. Tanul-
mányrajzokat készítek,  a véglegest 
felrajzolom a bőrre, amelyet kés-
metszéssel, mélyítéssel és árnyalás-
sal formálok. Eszközeimet magam 
készítem” – avat be művészetének 
titkaiba Balázs László. 

Az anyagból adódóan Lászlónál 
monumentalitásról szó sem lehet: 
„A bőr arra késztet, hogy kis felüle-
ten nyújtsak sokat, kevés vonallal, 
tehát a munkának egyszerűnek 
kell lennie” – mondja a művész. 
Tévedésnek nincs helye, javítani az 
elrontott vonalon szinte lehetetlen: 
ami egyszer be van vésve az anyag-
ba, az többnyire úgy is marad. Ez 
pedig igen komoly pontosságot 
igényel, amit László az évek során 
magas szinten elsajátított.

Bőrbe vésett gondolatok

→ Balázs László

Balázs László Kolozsváron született 1962-ben. 
A rendszerváltás előtt a Clujana cipőgyár terve-
zője volt, 1990 és 1991 között pedig díszletfestő 
az Állami Magyar Operában. 1990-ben egy terve-
ző barátjával közösen létrehozta a Fantázia nevű 

cipő- és táskakészítő műhelyt. 1995-ben alapítot-
ta a Pell-Art kreatív műhelyt, ahol saját tervezésű 
bőrtáskákat készítenek. 2009-től tagja a Barabás 
Miklós Céhnek. Számtalan egyéni és csoportos 
tárlaton állította ki alkotásait.

Különleges előadást láthatott a közönség ifj. Vidnyánszky rendezésében
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→ Egy percig sem kétsé-
ges, hogy a kolozsvári 
előadás Shakespeare 
nyomán született, és a 
történet sem más, mint 
ahogyan annak idején 
megíródott. 




