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Kató Emőke kolozsvári színész-
nő és Zakariás Zalán rendező 
is nagyon örül az UNITER-díj-
nak – derül ki a két alkotó Kró-
nikának adott nyilatkozatából. 
A Román Színházi Szövetség a 
legjobb színésznőnek járó díjat 
ítélte oda Kató Emőkének, az 
udvarhelyi színház társulata 
pedig a Zakariás Zalán rendez-
te előadásért kapott elismerést. 
„Tudomásom szerint én va-
gyok az első romániai magyar 
színész, aki UNITER-díjat kap 
egy román nyelvű előadásban 
való szerepléséért, és ennek 
módfelett örülök” – mondta 
Kató Emőke.

 » KISS JUDIT

E rdélyi magyar színházi alko-
tókat is díjaztak hétfőn este 
a Román Színházi Szövetség 

(UNITER) díjátadó gáláján Buka-
restben. A legjobb színésznőnek 
járó elismerést Kató Emőke, a Ko-
lozsvári Állami Magyar Színház 
művésze vehette át a kolozsvári 
Reactor független színházi műhely 
Toate lucrurile pe care mi le-a luat 
Alois (Mindaz, amit Alois elvett tő-
lem) című produkcióban nyújtott 
alakításáért. Az előadás rendezője 
Andrei Măjeri. A legjobb televízós 
előadás díját a székelyudvarhelyi 
Tomcsa Sándor Színház Rövidek 
című produkciója kapta, Zakariás 
Zalán rendezésében.

KATÓ EMŐKE KOLOZSVÁRI SZÍNÉSZNŐT ÉS AZ UDVARHELYI TEÁTRUMOT IS ELISMERÉSBEN RÉSZESÍTETTE AZ UNITER

Független műhellyel nehezebb díjat nyerni

Kató Emőke kolozsvári színésznő a Román Színházi 
Szövetség (UNITER) díjátadó gáláján Bukarestben 

 »  „Jólesik, 
hogy a szakma 
elismerte a mun-
kámat. Annak is 
módfelett örülök, 
hogy egy ilyen 
szerepet alakít-
hattam, hiszen 
összetett, sok 
„játszanivalót” 
kínáló szerepről 
van szó: egy 
Alzheimer-kóros 
nőről” – mondta 
Kató Emőke.  

„Megszelídíteni” 
az Alzheimer-kórt
„Nagyon örülök az elismerésnek, an-
nál is inkább, mert tudomásom sze-
rint én vagyok az első romániai ma-
gyar színész, aki UNITER-díjat kap 
egy román nyelvű előadásban való 
szerepléséért, és ennek módfelett 
örülök” – jelentette ki a Krónikának 
Kató Emőke, akinek bevallottan jól-
esik, hogy a szakma elismerte a mun-
káját. „Annak is módfelett örülök, 
hogy egy ilyen szerepet alakíthattam, 
hiszen összetett, sok „játszanivalót” 
kínáló szerepről van szó: egy Alzhei-
mer-kóros nőről” – mondta a szín-
művész. Az előadás az Alzhei-
mer-kór előrehaladásának folyama-
tát követi végig, és az a jó benne, 

hogy rengeteg humorral közelít a 
témához. „A téma ebben a tálalás-
nak nem tűnik annyira durvának, 
hogy a néző megijedjen. Persze az 
elején én is megijedtem attól, hogy 
milyen ez a betegség, de a munkafo-
lyamatban úgy állítottuk be a témát, 
hogy az is tudjon örülni az életnek, 
aki esetleg Alzheimerben szenved. 
Nagyon féltem a betegségtől, de így 
a munkafolyamat végén már nem 
félek, ennek a szerepnek köszön-
hetően el tudtam engedni a félel-
meim” – mondta Kató Emőke. Mint 
fogalmazott, az előadás fi nom hu-
morral nyúl a leépülés nehéz témá-
jához. Kérdésünkre arról is beszélt, 
hogy mit jelent számára, hogy bár a 
Kolozsvári Állami Magyar Színház 
művésze, nem a nagy kőszínház 
tagjaként, hanem egy független al-
kotóműhelyben való munkájáért 
kapta meg a rangos elismerést. „Így 
még nagyobb kitüntetés számom-
ra, hiszen a nagy kőszínházaknál 
könnyebb díjat kapni. Ugyanis ott 
olyan nagynevű rendezők dolgoz-
nak, mint Silviu Purcărete, Andrei 
Șerban vagy Tompa Gábor, és az ő 
rendezéseikre nyilván jobban odafi -
gyel a szakma. Most úgy érzem, ez az 
elismerés az én munkámról szólt” – 
fogalmazott a színésznő.

A díj az egész udvarhelyi 
társulaté
A legjobb televíziós előadás díját ki-
érdemlő székelyudvarhelyi produk-
ció Samuel Beckett szövegeiből ké-
szült. A fi lmes színházi kísérletnek 
nevezett premiert a járványhelyzet-
ben online tartották 2020 decem-

berében. Zakariás Zalán rendező 
megkeresésünkre azt mondta, na-
gyon örvend az UNITER-díjnak, ami 
elsősorban nem neki szól, hanem 
az udvarhelyi társulatnak. „Régi 
szakmai kapcsolat van köztem és 
a társulat közt, két évig voltam a 
művészeti igazgató. Az elismerés 
annak a gyümölcse, hogy sokat 
és keményen dolgoztunk együtt. 
Ugyanakkor egy életszakaszra való 
visszajelzés is számomra a díj” – 
mondta a rendező. Hozzátette, úgy 
érzi, az UNITER-díj az udvarhelyi 
társulatnál mindenkié. „Hatalmas 
összefogás, csapatmunka eredmé-
nye volt a Rövidek előadás az ud-
varhelyi kicsi, de erős csapattól, ez 
az összefogás példaértékű lehet” 
– mondta Zakariás Zalán. Kifejtet-
te, a társulat első fi lmes színházi 
kísérlete volt a díjazott előadás, és 
a pandémia miatt nehezített tere-
pen dolgoztak. „Olyan időszakban 
született az előadás ötlete, amikor 
egyáltalán nem lehetett színházzal 
foglalkozni sem, hiszen minden 
zárva volt a korlátozások miatt” – 
mondta a rendező. Az UNITER zsű-
rije a 2020. január 1. és december 
31. között bemutatott előadásokból, 
rádiójátékokból és televíziós/online 
feldolgozásokból válogatott. Az idei 
jelölő zsűri tagjai Oana Cristea Gri-
gorescu, Claudiu Groza és Cristina 
Rusiecki színházkritikusok voltak; 
a nyerteseket kiválasztó zsűri tagjai: 
Puiu Antemir díszlettervező, Alina 
Epîngeac színházkritikus, Eugen 
Jebeleanu, rendező, Dorina Lazăr, 
színésznő, és Octavian Saiu szín-
házkritikus.
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A székelyudvarhelyi színház díjnyertes, Rövidek című előadása a pandémia idején született

Nyolc bemutató, új tagok az udvarhelyi társulatnál

A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház nyolc bemutatóval készül 
a 2021/2022-es évadra, a kedvezményes bérletértékesítés hétfőn kez-
dődött a színház jegypénztárában – közölte a társulat. Az évadtervben 
a Haramiák, a Furcsa pár, a Száll a kakukk fészkére, Kaisers TV, Ungarn, 
a Nyolckor a bárkán című előadások bemutatása szerepel. Emellett az 
Udvarhely Bábműhely, a bemutatott előadások műsoron tartásán kívül 
három új produkcióval készül: A hétszépségű királykisasszony, szabadtéri 
bábjátékkal, a Petőfi - év tiszteletére a Petőfi  – Szelfi  című előadással, 
Bartal Kiss Rita rendezésében. Valamint gazdagodik a tantermi előadások 
kínálata is, hiszen a Nyitott Körrel közösen a Vérszirom című előadás után 
ez alkalommal, a gimnáziumi tanulók számára hoznak létre előadást. Az új 
évadban két új taggal bővül az udvarhelyi társulat: Wagner Áron és Sepsi 
Melinda a kolozsvári BBTE Magyar Színházi Intézet frissen végzett hallga-
tói. A 2021/2022-es évadot a Tomcsa Sándor Színház és a Pro Theatrum 
Alapítvány által szervezett dráMA kortárs színházi találkozóval indítják 
útjára, amely immár tizenkettedik alkalommal kívánja szolgálni a kortárs 
színházat és drámát, lehetőséget teremtve a találkozásra, alkotói beszél-
getésekre, eszmecserére. 

 » K. J.

Két magyarországi s zerző: Karafi-
áth Orsolya író, költő és Legát 

Tibor újságíró vetítéssel egybekö-
tött zenés felolvasóestjére várja a 
közönséget Sepsiszentgyörgyön az 
Erdélyi Művészeti Központ (EMŰK) 
és a Kónya Ádám Művelődési Ház. 
Az eseményt holnap 19 órától tart-
ják az EMŰK kiállítótermében. Az 
előadók saját szerzeményükből ol-

vasnak fel, verseket is mondanak, 
amelyet vetítés és zenei aláfestés 
kísér. Karafiáth Orsolya író, költő, 
publicista. Eddig épp tíz könyve 
jelent meg, négy verseskötet, négy 
regény és két novelláskötet. Min-
dig az összművészet elkötelezettje 
volt. Dalszövegeket is jegyez, Koncz 
Zsuzsától Takáts Eszteren át Char-
lie-ig. Musicaljét, a Macskadémont 
2018-ban mutatta be a Budapesti 
Operettszínház. Moderátorként is 

működik. Erdélyben legutóbb a 
Four Bones harsonaquertettel járt. 

Legát Tibor újságíró, Budapest 
közlekedésének szakértője, több 
nagy sikerű közlekedéstörténeti 
könyv szerzője, a nyolcvanas-ki-
lencvenes évek egyik kultúrzeneka-
ra, a Kézi-Chopin énekes-szövegíró-
ja volt, később is több zenekarban 
énekelt. Az utóbbi tíz évben egy 
furcsa világba zuhant bele: egy ki-
szuperált magyar popsztár történe-

tét zenéli, énekli, írja Lou Reed és a 
Velvet Underground  magyarra for-
dított dalainak segítségével. Ezen 
az estén Karafiáth Orsolya a szöve-
gekért, Legát Tibor a dalokért felel. 
„Nem lesz olyan sötét kép, mint a 
cím sugallná: szerelem, a város tör-
ténetei, gyerekkor és álmok – kinek 
mi a vad és mi az erős” – vallják a 
meghívottak. A vetítéssel egybekö-
tött zenés felolvasóestre a belépés 
ingyenes.

Budapest Wild Side: vetítéssel egybekötött zenés felolvasóest Szentgyörgyön

 » Ezen az estén 
Karafi áth Orsolya 
a szövegekért, 
Legát Tibor a 
dalokért felel. 




