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Új évadára készül a gyergyó-
szentmiklósi Figura Stúdió 
Színház: a 2021–2022-es 
idényben is minden kor-
osztály számára terveznek 
előadásokat, meghirdetik a 
gyerek- és ifj úsági bérleteket 
is. Albu István igazgató kifej-
tette, az új színházi idényt a 
mobilitás jegyében tervezik, 
készülnek arra is, könnyen 
költöztethető produkciókat 
hozzanak tető alá.

 » ALBERT ESZTER

N apokon belül, szeptember 
elején indítja a 2021–2022-es 
évadot a gyergyószentmik-

lósi Figura Stúdió Színház, egyből 
egy turnéelőadással, hiszen Új-
vidéken (Vajdaság) vendégszere-
pelnek a Boldogtalanokkal szep-
tember 5-én és 6-án. Nagy kihívás 
lesz ez a turné – fogalmazott Albu 
István színházigazgató az újvidé-
ki fellépés kapcsán, de kiemelte 
azt is, hogy a hamarosan induló 
évad egy nagy útkeresés is lesz, 
ugyanis még mindig több tényező 

A FIATAL KOROSZTÁLY SZÁMÁRA IS ELŐADÁSOKKAL KÉSZÜL, ÚTKERESŐ ÉVADOT NYIT A GYERGYÓI FIGURA STÚDIÓ SZÍNHÁZ

Új színházi idény a mobilitás jegyében

 » A nyár folya-
mán sem pihent 
a gyergyói társu-
lat, hazai és kül-
földi turnékon, 
fesztiválokon 
vettek részt.

befolyásolhatja tevékenységüket, de 
már nem akkora a bizonytalanság, 
mint az előző évben. „Idén már van 
merszünk meghirdetni a gyerek- és 
ifj úsági bérletünket, nagyon fontos-
nak tartjuk a jövő nemzedéket. Bi-
zonytalan a helyzet most is, mégis 

jobb mint eddig, így évadot is hirde-
tünk, amelyet a mobilitás jegyében 
képzeltünk el. Ha megint korláto-
zások lesznek, akkor szerencsésebb 
kisebb szereposztású eladásokat 
létrehozni, amelyek könnyebben 
mozgathatók” – fogalmazott a tervek 

kapcsán Albu István színházigaz-
gató. Hozzátette, tavasztól remélhe-
tőleg épületfelújításra is sor kerül a 
színházban, ezért is szükséges úgy 
tervezniük, hogy ha költözni kell, 
könnyen tudjanak alkalmazkodni 
más helyszínekhez. Öt új előadással 
készül a Figura. Már szeptemberben 
bemutatják Kolozsi-Borsos Gábor 
egyéni előadását, a B.O.R.-t Márkó 
Eszter rendezésében, amelyet ze-
nés gasztropuccsként határoznak 
meg az alkotók. Október folyamán 
Pierre de Marivaux drámája alap-
ján mutatják be következő előa-
dásukat Szeretők címmel, amelyet 
Visky Andrej állít színpadra. A to-
vábbi próbafolyamatok közül ket-
tő párhuzamosan zajlik, az egyik 
műben kizárólag színésznők, míg a 
másikban férfi  színészek játszanak 
majd.  A gyermek- és ifj úsági bérle-
tet több korosztályra bontották le, a 
jegyek ára változatlan, a gyermekek 
20 lejért válthatnak bérletet, amely 
négy – koruknak megfelelő – előa-
dást tartalmaz. A nyár folyamán 
sem pihent a társulat, hazai és kül-
földi turnékon, fesztiválokon vettek 
részt: a Boldogtalanokat Kisvárdán, 
a Shakespeare Összes Rövidítve 
(S.Ö.R.) című előadást Záhonyban és 
Székelyudvarhelyen, a Tótékat Gyu-
lán játszotta a társulat. 
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 » KUDELÁSZ NÓBEL

Szerzői estek, kiadók bemutatko-
zása, színházi produkciók, kon-

certek, gyermekprogramok és ren-
geteg tartalmas beszélgetés – igazán 
mozgalmas volt a hétvége a Székely-
udvarhelyi Művelődési Házban. A 
Könyv Éve Székelyudvarhelyen elne-
vezésű, vasárnap zárult rendezvény 
szerzők, kiadók és olvasók számára 
emlékezetes találkozásokra adott 
lehetőséget. A kulturális esemény-
re több mint harminc szerző érke-

zett, tíz kiadó mutatta be termékeit 
az intézmény termeiben kialakított 
standokon. Az esős hétvége miatt 
ugyanis nem a városi parkban, ha-
nem a művelődési házban zajlott a 
Könyv Éve Székelyudvarhelyen ren-
dezvénysorozat minden programja. 
A négynapos könyvvásár azonban 
talán épp ettől lett családiasabb, 
közvetlenebb. Az író-olvasó talál-
kozók jórészt a koncertteremben 
zajlottak, de az Irodalmi kávézóban 
az olvasók személyesen is találkoz-
hattak, beszélgethettek, dedikáltat-

hattak kedvenc szerzőikkel, köztük 
a magyarországi Háy Jánossal, Jász 
Attilával, a kolozsvári születésű, Bu-
dapesten élő Tompa Andreával, vagy 
olyan székelyföldi alkotókkal, mint 
Muszka Sándor, Bálint Tamás. A 
programok nagy része felnőtteknek 
szólt, de a szervezők gyerekkuckót 
is kialakítottak az épületben, ahol 
napközben készségfejlesztő foglalko-
zásokra, közös játékokra, este pedig 
meseolvasásokra került sor. A rendez-
vénysorozaton a gyermekirodalom is 
hangsúlyosan előtérbe került, szerzők 
és kiadók mutatták be a kisebb kor-
osztálynak készült kiadványokat. A 
Legendárium-könyveket, a Kárpát-me-
dencei magyarság gazdag monda- és 
legendatárát is megismerhették az 
érdeklődők. Koncertekből, előadások-
ból sem volt hiány: fellépett a Musica 
Historica, a Sebő együttes. A gyergyó-
szentmiklósi Figura Stúdió Színház 
S.Ö.R., vagyis Shakespeare Összes 
Rövidítve című vendégelőadását is lát-
hatták a nézők. A Könyv Éve Székely-
udvarhelyen Dresch Mihály Ballance 
Trió koncertjével zárult. A könyvvásár-
ral egybeesett idén a Városi Könyvtár 
által szervezett Nyitott Könyvek Éjsza-
kája rendezvény. „Kellemes meglepe-
tés volt, hogy a 19 órai kapunyitáskor 
legalább 70–80 személy várakozott, 
hogy bejuthasson” – mesélte Szőcs 
Endre, az intézmény igazgatója. 
Minden foglalkozás, program telt 
házzal zajlott, és szintén a könyvtári 
rendezvény különlegességét, sikerét 
bizonyítja, hogy „a gyerekeket éj-
félhez közeledve is nehezen tudták 
meggyőzni szüleik, hogy hazaindul-
janak” – tette hozzá Szőcs Endre.

Kiváló szerzők és kiadványok rendezvénye Udvarhelyen

 » Az olvasók 
személyesen is 
találkozhattak, 
beszélgethettek, 
dedikáltathattak 
kedvenc szerző-
ikkel, köztük a 
magyarországi 
Háy Jánossal, a ko-
lozsvári születésű, 
Budapesten élő 
Tompa Andreával.

Háy János (jobbra) őszintén, elgondolkodtató módon és sok humorral beszélt az írásról

A most kezdődő színházi évad terveit ismertette a gyergyói társulat vezetősége

Több ezer zenész az 
Enescu-fesztiválon

Több mint 3500 román és külföl-
di zenész részvételével zajlik 

egy hónapon át a 25. alkalommal 
megszervezett George Enescu 
klasszikus zenei fesztivál, amely 
a világ számos híres zenekarát 
és művészét vonultatja fel. A 
román kormány által több mint 
10 millió euróval finanszírozott, 
kétévente megrendezett fesztivál 
nyitóhangversenyén szombat este 
a Bukaresti George Enescu Filhar-
mónia zenekara lépett fel Hilary 
Hahn hegedűművésszel, aki Jean 
Sibelius d-moll hegedűversenyét 
szólaltatta meg. A szeptember 26-
ig tartó seregszemle programjának 
középpontjában hagyományosan 
a fesztivál névadójának, a 140 éve 
született George Enescu román zene-
szerzőnek az életműve áll, és idén 
fog elhangzani a legtöbb zenekari és 
kamarazenei műve. A seregszemlén 
összesen 37 művét játsszák. A feszti-
vál másik fő témája Igor Stravinsky 
zeneszerző halálának 50. évfordu-
lójához kapcsolódik, ezért az orosz 
alkotó számos művét is műsorra 
tűzték. Ezek között lesznek olya-
nok, amelyeket Romániában soha 
nem adtak elő, ilyen Az özönvíz 
és a Menyegző. A fesztivál műso-
rában szerepel három olyan opera 
is, amelyet Romániában még nem 
mutattak be, így most a közönség 
először hallhatja Erich von Korngold 
A halott város, Alexander von Zem-
linsky A törpe és Alban Berg Lulu 
című operáját. A világ híres zeneka-
rai sorozatban fellép a Magyar Rádió 
Szimfonikus Zenekara, amely két 
koncertet is ad. (K. J.)




