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Pozitív élményekkel gazdagod-
tak a részvevők és a szervezők 
a Borókagyökér Egyesület által 
meghirdetett szatmárnémeti 
színjátszó táborban, melyet 
Moldován Blanka és Frumen 
Gergő, a Harag György Társulat 
színészei vezettek. A szervezők 
a nemrég zárult táborban zajló 
játékokról, gyakorlatokról, és 
tapasztalatukról meséltek a 
Krónikának.

 » ZOLTÁN ILDIKÓ

 

A Borókagyökér Egyesület idén 
szervezett először színjátszó 
tábort. Moldován Blanka 

és Frumen Gergő szatmári színé-
szek vezetésével a gyerekek köze-
lebbről is megismerkedhettek a 
színház világával, az előadó-mű-
vészettel. „Szejke Judit, a Boró-
kagyökér Egyesület vezetője 2–3 
éve keresett meg minket azzal a 
gondolattal, hogy hozzunk létre 
egy színjátszó tábort. Nehéz volt 
időpontot egyeztetni, és a korona-
vírus is közbeszólt, viszont idén 
létrejött ez a szerencsés találko-
zás” – mondta Moldován Blanka. 
Hozzátette, hogy közel hat éve 
kezdtek el gyerekekkel foglalkoz-
ni a nagybányai Teleki Magyar 

SIKERESNEK BIZONYULT A BORÓKAGYÖKÉR EGYESÜLET ÁLTAL MEGHIRDETETT ELSŐ SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR SZATMÁRNÉMETIBEN

Intenzív színházi alkotómunka gyerekeknek

Műhelymunka. Legfontosabb, hogy az előadás arról szóljon, ahogy a gyerekek látják, érzékelik a világot 

 »  „Az előadás 
nagy része a 
gyerekek helyzet-
felismeréséből, 
improvizációs 
gyakorlataiból 
születik. Mi meg-
próbálunk színé-
szi eszközöket 
adni a kezükbe” 
– mondta Frumen 
Gergő.

Ház keretén belül. A Borókagyö-
kér Egyesület 13–14 éves szatmári 
gyerekek számára hirdette meg a 
tábort, akik egy hét intenzív alko-
tómunkában vehettek részt. „Idén 
tíz diákkal dolgoztunk, ami egy 
optimális létszámnak bizonyult 
ahhoz, hogy mindenkivel tudjunk 
foglalkozni. Az elmúlt években 
soha nem érkeztünk kész forgató-
könyvvel a táborokba. Mindig az 
adott társaság összetétele határoz-
ta meg a folytatást” – egészítette 

ki Frumen Gergő. Saját módszer 
alapján dolgoznak, hogy minden 
gyerek főszereplőként tudjon szín-
padra lépni. Az egyhetes alkotó-
folyamatot ismerkedéssel kezdik, 
melyet színésztréningekkel egészí-
tenek ki. A gyakorlatok által felmé-
rik, hogy a csapat tagjai az élet mely 
szakaszában vannak, milyen kér-
dések foglalkoztatják őket, milyen 
gondolatokat fogalmaznak meg, mi 
érdekli őket. A két táborvezetőnek 
az a legfontosabb, hogy az előadás 

arról szóljon, ahogy a gyerekek lát-
ják a világot, érzékelik a társadal-
mat, családot, barátokat, és akár a 
szerelmet is. „Az előadás nagy ré-
sze a gyerekek helyzetfelismerésé-
ből, improvizációs gyakorlataiból 
születik. Mi megpróbálunk színészi 
eszközöket adni a kezükbe. Az első 
2 nap után is folytatjuk velük a tré-
ninggyakorlatokat, és egyre jobban 
elmélyülünk a jelenetekbe. A közös 
improvizációból születik egy nagy 
anyag, melyet a hét vége fele közö-
sen megszűrünk. Ilyenkor tisztul ki 
az irány, ami megmutatja, miből 
fog megszületni az előadás” – tette 
hozzá Frumen Gergő. Elmondták, 
hogy gyakran gondolnak vissza a 
táborban töltött napokra, ahonnan 
pozitív érzésekkel tértek haza. Sok 
kreativitást és kíváncsiságot „kap-
tak” a gyerekektől. Megjegyezték: a 
21. században, ahol a technika és a 
technokrata látásmód dominál, a 
gyerekek nem változnak, ugyano-
lyan nyitottak, kíváncsiak, ugyan-
úgy képesek használni a fantázi-
ájukat, mint az előző generációk 
gyermekei.

„A szervezők szeretnék, hogy-
ha havonta egy-két alkalommal 
találkoznánk a gyerekekkel, hogy 
legyen ennek folytonossága. A Bo-
rókagyökér Egyesülettel megnyílt 
egy tárgyalási platform, ahol meg-
beszéljük, milyen keretek között 
fogjuk folytatni az együttműkö-
dést” – mondta Moldován Blanka.
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Évadnyitó bemutatót tart a Kolozs-
vári Állami Magyar Színház és a 

Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
Tompa Miklós Társulata is: a kincses 
városban a Cseresznyéskert, Vásár-
helyen pedig a Piros fű című produk-
ció premierje indítja az új évadot. A 
Csehov Cseresznyéskertjéből készült 
előadást Yuri Kordonsky orosz szár-
mazású amerikai rendező állította 

színpadra, aki már korábban is dol-
gozott a társulattal.

Csehov darabja az idő múlásáról
A nagyszínpadi előadás időtarta-
ma 3 óra 40 perc, egy szünettel, a 
premiert szeptember 1-én láthatja a 
nagyérdemű, majd szeptember 3-án 
és 12-én is műsorra tűzték. „Az elmúlt 
egy-másfél év, a járvány időszaka, tel-
jesen megváltoztatta az élet ritmusát, 
számos megszokott tevékenységből 

kiszakított, és óriási próbatételként 
éltük meg. Sokan elvesztették a sze-
retteiket anélkül, hogy el tudtak vol-
na búcsúzni tőlük, ez hihetetlenül 
nyomasztó, nehéz helyzet. Hirtelen 
felmerültek az olyan kérdések, hogy 
mi az emlékezet, mit viszünk tovább, 
hogyan határoz meg minket az emlé-
kezet, és hogyan határozzuk mi meg 
az időt és az emlékezetet? Hogyan 
lehet tovább élni egy ilyen tapaszta-
lat után? Hogyan lehet megmaradni 
embernek? Mit is jelent embernek 
lenni?” – fogalmazott a rendező. A 
színház honlapján olvasható nyilat-
kozatában kitér arra, hogy mindazok 
a szövegek, amelyekről egy lehet-
séges előadás kapcsán beszéltek, 
jelentéktelennek tűntek, és hirtelen 
az lett a kérdés, hogy van-e valami, 
ami mesélhetne erről a váratlan és 
megrázó élményről, amit mindannyi-
unknak meg kellett élnünk. „Ekkor 
döbbentem rá, hogy a Cseresznyés-
kertnél megfelelőbb darab nincs is: 
az időről, az idő természetéről szól, a 
sejtésünkről, hogy mi is az idő. Arról, 
ahogyan a jelen idő összeütközésben 
van a múlttal és a jövővel. Ez a valódi 
konfl iktus: a cseresznyéskert súlyos 
múlt, és vannak, akik megrekedtek a 
múltban, mások pedig a jövőben re-
kedtek meg, és akkor ott van Ljubov, 
aki a jelen. Aki szerint az élet csak ak-
kor számít, amikor éled” – fogalmaz 
Kordonsky. Az előadásban többek 
közt Kézdi Imola, Imre Éva, Tőtszegi 
Zsuzsa, Bogdán Zsolt, Váta Loránd, 

Bodolai Balázs, Bács Miklós, Kántor 
Melinda lép színpadra.

Tragikomikus emlékutazás
A vásárhelyi társulathoz új tagként 
csatlakozott Fehér Balázs Benő, az 
ő rendezésével indítja 77. évadát a 
színház. A Piros fű Boris Vian azonos 
című regénye alapján Laboda Kornél 
és Fehér Balázs Benő–Barcsai Bálint 
átiratában kerül bemutatásra, a pre-
miert ma este a színház kistermében 
tekinthetik meg az érdeklődők. A tár-
sulat másik új tagját, Rózsa Lászlót, 
valamint Szabó Fruzsina színészhall-
gatót az előadásban először láthatják 
a nézők a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház színpadán. „A némi erotiká-
val, ironikus társadalomkritikával és 
sok humorral fűszerezett regény kö-
zéppontjában egy különleges időgép 
áll, amelynek segítségével a főhős, 
Wolf szembenéz önmagával, gyer-
mekkori és ifj úkori emlékeivel, félel-
meivel és fogyatékosságaival” – írja 
Takács M Gábor a darab alapjául szol-
gáló Boris Vian regényről. Az előadás 
egy tragikomikus emlékutazásra invi-
tálja a nézőt. A produkcióban Varga 
Balázs, Kádár Noémi, Bartha László 
Zsolt, Szabó Fruzsina, László Csaba, 
Galló Ernő, Rózsa László, Meszesi 
Oszkár, Kovács Botond, Göllner Boró, 
Renczés Viktória, Karsai Dóra, Apos-
tolache Kiss Zénó lép színpadra. A 
soron következő előadások szeptem-
ber 25-én és 26-án 19:30-tól a színház 
kistermében láthatók.

A Cseresznyéskert és a Piros fű: bemutatók Kolozsváron és Vásárhelyen

 » A Cseresz-
nyéskertnél 
megfelelőbb 
darab nincs is: 
az időről, az idő 
természetéről 
szól, a sejté-
sünkről, hogy mi 
is az idő.

Kézdi Imola színésznő (balra) és Yuri Kordonsky rendező (középen) a Cseresznyéskert próbáján




