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A közös emlékezet a tema-
tikája a székelyudvarhelyi 
dráMA kortárs színházi 
találkozónak, amely tizen-
három társulat összesen 
tizenöt előadását, valamint 
számos kiegészítő progra-
mot kínál a közönségnek 
szeptember 20–26. között.

 » KUDELÁSZ NÓBEL

K észülnek Székelyudvarhelyen 
a dráMA kortárs színházi ta-
lálkozóra, amely tavaly a pan-

démia miatt elmaradt, szeptember 
20. és 26. között viszont gazdag 
kínálattal várja az érdeklődőket. 
„Találkozóként tekintünk erre az 
eseményre, hiszen az országból 
mindenhonnan érkeznek meg-
hívottak” – mondta Nagy Pál, a 
Tomcsa Sándor Színház igazgató-
ja. Idén sokkal gazdagabb, színe-
sebb választékot tudnak nyújtani, 
13 társulat 15 előadását tekintheti 
meg a közönség a fesztivál ide-
jén. „A város eléggé kiéhezett a 
nagyobb eseményekre a tavalyi 
vírushelyzet miatt, ami ha most 
nem szól bele, akkor lesz is lehető-
ség ezt pótolni: sok közösségi tér 
lesz, ahol alkotókkal, színészek-
kel találkozhat az is, aki esetleg 
egy-egy előadásra már nem kapott 
helyet” – mondta az igazgató. Ki-
tért arra, sikerült jelentős pályáza-
ti forrásokra találni, hogy idén ki-
egészítő programok szervezésével 

IDÉN GAZDAGABB, SZÍNESEBB LESZ A TAVALY ELMARADT DRÁMA KORTÁRS SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓ SZÉKELYUDVARHELYEN

Kortárs drámák és közös emlékezet

Dálnoky Réka és Nagy Pál bejelentette: tartalmas kínálat szolgálja idén is a kortárs színházat 

 » A dráMA 
mindig is a híd 
szerepét töltötte 
be a román–ma-
gyar közösségek 
között, kortárs 
alkotókat és al-
kotásokat látott 
vendégül.

még színesebb, tartalmasabb vá-
lasztékot tudjanak nyújtani a fesz-
tivál látogatóinak. Úgy fogalmazott, 
a dráMA mindig is a híd szerepét 
töltötte be a román–magyar közös-
ségek között, kortárs alkotókat és 
alkotásokat látott vendégül. Ez idén 
is megvalósul, román színtársula-
tok is jönnek, továbbá a kiegészítő 
programok keretében budapesti, 
bukaresti és székelyudvarhelyi 

együttesek is fellépnek. Nagy Pál 
azt mondta, az előző kiadásnak 
már volt mottója, idén ezt az elvet 
folytatva szintén választottak jel-
mondatot, ez a közös emlékezet. 
Igyekeztek egyrészt olyan előadá-
sokat meghívni, amelyek témái 
az emlékezethez kapcsolódnak, 
másrészt az esemény arculatát is 
ennek megfelelően alakították ki. 
Ez a társulat tagjainak gyerekkori, 

fi atalkori képeiből áll össze, „úgy 
kapcsolódik a közös emlékezethez, 
hogy több generáció van a társu-
latban, többféle háttérrel, de a 
múltat együtt éltük meg, és együtt 
csinálunk színházat” – magyarázta 
Győrfi  Kata művészeti referens. Az 
előadásokon túl idén is lesz TEA 
(Találkozás Egy Alkotóval – szerk. 
megj.), tudtuk meg Dálnoky Réka 
művészeti vezetőtől. Ennek kere-
tében minden napra olyan alkotót 
hívtak, aki az alkotás kérdéséről, 
vagy a kortárs dráma helyzetéről 
beszél. Igyekeznek fesztiválhan-
gulatot teremteni, több koncert és 
fi lmvetítés is lesz a dráMAkocs-
MÁ-ban, amely szabadtéren, a szín-
ház épületének park felőli olda-
lánál működik majd. „Fontos volt 
számunkra, hogy olyan anyagok 
is menjenek ki az előadásokról és 
a fesztiválhangulatról, amelyek az 
udvarhelyieket, saját közönségün-
ket célozzák meg” – mondta Győrfi  
Kata. Hatalmas volt az érdeklődés 
a dráMÁzat drámaírópályázat idei 
felhívására – tájékoztatott Nagy 
Pál. Meglepetésükre több mint 160 
alkotás érkezett be. Remek alkotá-
sok vannak mind a magyar, mind a 
román nyelvűek között, „amelyek 
muníciót jelenthetnek nekünk a 
következő évekre” – fogalmazott 
az igazgató. A jelenlegi szabályok 
értelmében 70%-os nézőtéri telí-
tettséggel lehet beltéri előadásokat 
tartani, mivel a dráMA idején csak 
két nagyszínpadi produkció lesz, a 
legtöbb előadásra stúdiószínházi 
körülmények között kerül sor.
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Klaus Iohannis államfő jelenlétében 
avatták fel szombaton Deák Árpád 

Brukenthal-szobrát Nagyszebenben. 
A nagyváradi szobrászművész ké-
szítette Samuel von Brukenthalnak, 
Erdély egykori szász kormányzójá-
nak a háromméteres bronzszobrát. 
Az impozáns talapzaton álló művet 
a Brukenthal-múzeum alapítója szü-
letésének 300. évfordulóján adták át 
a város központjában. A szász kor-
mányzó neve összeforrt a városéval: 
az 1721–1803 közt élt báró alapította 
az 1817-ben megnyílt Brukenthal-mú-
zeumot, amely a könyvtárral együtt 
az erdélyi szászok legjelentősebb tu-
dományos intézményévé vált. A köz-
gyűjtemény kezdeményezte a szobor 
felállítását, annak apropóján, hogy 
idén van Samuel von Brukenthal 
születésének 300. évfordulója. Klaus 
Iohannis – aki korábban a város pol-
gármestereként tevékenykedett – az 
avatón úgy fogalmazott: ez a hely a le-
hető legjobban illusztrálja a Nagysze-
ben fejlődése irányába ható erőket. 
„A közösség legnagyobb közterén, a 
szellemi élet helyszínei és a helyi in-
tézmények között több mint 200 éve 
állnak kultúránk és európaiságunk fő 
mérföldkövei: Samuel von Brukent-
hal palotája, múzeuma, gyűjteménye 
és könyvtára. A Brukenthal emlékére 

itt felállított szobor tisztelgés érté-
kes hagyatéka előtt, és igazolja azon 
meggyőződését, hogy a jó kormány-
zás alapja az oktatás és a kultúra” 
– mondta az avatáson az államfő. 
Az elnök rámutatott, az oktatás és a 
kultúra révén szilárd alapokat nyer 
a társadalom, amelyek egy olyan ér-
tékrendszerre támaszkodnak, ahol a 
teljesítmény, a munka, a tehetség és a 
feddhetetlenség közmegbecsülésnek 
örvend. Nagyszebenben a 2021-es évet 
Samuel von Brukenthal emlékének 
szentelik, számos rendezvény kere-
tében tisztelegnek a 300 évvel ezelőtt 
született kormányzó emléke előtt. 
Deák Árpád – akinek számos erdélyi 
és partiumi településen áll köztéri 
szobra a kultúra és történelem jeles 
személyiségeiről – megkeresésünkre 
elmondta: kihívást jelentett számára 
a Brukenthal-szobor elkészítése, első-
sorban a méretek miatt. Kérdésünkre, 
hogy milyen, a kormányzóról készült 
ábrázolások alapján alkotott, a szob-
rász elmondta, megpróbálta ötvözni 
a hagyományos barokk művészetet 
a kortárs művészettel, korabeli fest-
ményeket, metszeteket, a Brukent-
hal-múzeum előcsarnokában talál-
ható bronzportrét is tanulmányozta. 
„Tulajdonképpen egyfajta »mozaik-
kép« született, mert egyik műhöz sem 
hasonlít, és mindenikhez hasonlít” – 
mondta Deák Árpád.

Felavatták a Brukenthal-szobrot 

Bábok a Főtéren: utcaszínházi előadásokat tartottak Kolozsváron 

Utcaszínházi előadásokat is tartottak a WonderPuck fesztivál keretében Kolozsváron. A négyna-
pos, vasárnap zárult rendezvénysorozaton a kincses város Főterét is benépesítették az óriás-
bábok. Lelkes gyereksereg követte fi gyelemmel a Puck Bábszínház által szervezett fesztivált, 
amelyen külföldi előadók is tiszteletüket tették.
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