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Két új színdarab a Játékszínben
Mesejátékra és közösségi színházi bemutatóra készülnek
• Két egymást köve-
tő bemutatóra készül 
a Csíki Játékszín. A 
társulat sajtótájékoz-
tatón számolt be a 
színdarabok részlete-
iről, ahol elhangzott 
az is, hogy az elmúlt 
években sikerként 
kezelt tematikákat 
igyekeztek továbbvin-
ni újabb produkciók 
által.

KORPOS ATTILA

B udaházi Attila rendezésében 
a Torzonborz, a rabló című 
mesejáték október 20-án ke-

rül műsorra. A rendező elmondása 
szerint a darabot először mutatják be 
magyar nyelven. „A mesejáték üze-
nete az életigenlés, az egymás felé 

fordulás és a szeretet nyelvén 
való beszélés hármasából 
áll össze. Úgy érzem, a gye-
rekközönségnek is minőségi 
színházi előadást kell készíte-
ni” – fogalmazott a rendező, 
aki szívesen ajánlja a produk-
ciót kisgyerekes családoktól 

egész a felnőtt korosztályig. 
Kosztándi Zsolt színész – aki Tor-

zonborz szerepében fog feltűnni – azt 
méltatta, hogy a társulat az elmúlt 
években több sikeres meseelődást 
készített, amelyekben ő is mindig 
megtalálta a helyét és azonosulni tu-
dott a mesék légkörével. A délelőtt 10 

órakor kezdődő, egyórás bemutatón 
frissen végzett színész is fel fog tűnni 
Nagy Gellért személyében.

Kilencvenegy

A közösségi színházi előadás mű-
faját jeleníti meg Bartalis Gabriella 
Kilencvenegy című produkciója 
október 22-én. A színdarab a kör-
nyékbeli emberekkel készült 39 
interjú alapján állt össze, amelyek 
hétköznapi történeteket, gondola-
tokat emelnek színházi térbe. „A 
megfelelés témakörét mutatja be az 
előadás. Kisebb-nagyobb elvárások 
befolyásolják életünket nap mint 

nap, akár tudomást veszünk róluk, 
akár nem. Ezt próbáltuk érinteni a 
sematikus, egy mintát követő gon-
dolkodás mellőzésével” – közölte a 
rendező a darab kapcsán, amelyben 
az alkotási folyamat leginkább a két 
évvel ezelőtti Ásókapa című színda-
rabéhoz hasonlít. „Körülbelül száz 
oldalnyi jegyzet készült, amelye-
ket improvizációs helyzetekké kel-
lett átalakítani a színészekkel. Az 
általuk feldobott aranyköpések, 
poénok és konfl iktusok jelentették 
végül a színdarab szövegét” – ezt 
már Dálnoky Réka dramaturg tette 
hozzá. Kozma Attila, a színdarab-
ban feltűnő szereplő úgy fogalma-

zott, a színésznek az improvizálás 
egy olyan tudás, amit mindig is 
használ, ebben a darabban pedig ez 
hatványozottan megtörténik.

A falak mögött 
nem áll le az élet

Óhatatlanul is feltevődött az új-
ságírói kérdés, hogy a fertőzött-
ségi arány növekedésével hogyan 
néz szembe a társulat a bemutatók 
szempontjából. „A tavalyi évad jó 
példa volt arra, hogy a falak mögött 
nem állt le az élet. Néha úgy dolgoz-
tunk, hogy nem tudtuk, mikor lesz 
bemutató nézők előtt. Jó lenne, ha 

kiszámíthatóbb lenne a helyzet, de 
minket ez nem befolyásol a próbák 
szempontjából” – tudatta Kosztándi 
Zsolt. Elhangzott az is, hogy orszá-
gos szinten tavaly a Csíki Játékszín 
társulata lépett a legtöbbször szín-
padra. Az október 22-ei bemutatóra 
19 órától a színház Hunyadi László 
Kamaratermében fog sor kerülni. A 
jelenleg érvényben lévő intézkedé-
sek szerint fél házas kihasználtság 
és védőmaszk használata van elő-
írva, további információk a társulat 
közösségi oldalán érhetők el.

Mesejáték és közösségi színház 
van terítéken. Új bemutatók 
a társulatnál

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR

A 24 darabból álló történelmi roll-
up sorozat most – Erdélyben el-
sőként – Székelyudvarhelyre ér-

kezett, és a Baczkamadarasi 
Kis Gergely Református Kol-
légium emeleti folyosóján 
kapott helyet. A tárlat meg-
nyitóján Sashalmi- Fekete 
Tamás történész, a Magyar-

ságkutató Intézet munkatársa 
elmondta: a roll-up sorozat olyan 

kordokumentumokat mutat be, ame-
lyek a Trianonhoz vezető folyamatot 
ismertetik, illetve annak következmé-
nyeiről is tájékoztatja a látogatókat. 
Hozzátette, segítségükkel rendhagyó 
történelem órákat is tartanak majd a 

tanintézményben. A tárlatnak nem 
ez lesz az egyetlen székelyudvarhe-
lyi helyszíne, hiszen a tervek szerint 
a Tamási Áron Gimnáziumban is ki-
állítják majd, ezt követően pedig a 
Művelődési Házban, a szélesebb kö-

zönség számára is látható lesz – tette 
hozzá Sashalmi- Fekete Tamás.

Kudelász Nóbel

Rendhagyó történelemórák Trianonról
• A 101 évvel ezelőtt 
történtekre emlékeztet, 
egyben hitelesen tájékoz-
tatja a legfiatalabbakat 
Trianonról az a kiállítás, 
amelyet a Magyarságkuta-
tó Intézet idén június 4-én, 
az összetartozás napján 
indított útjára. 

A nagyszünetben tartott 
megnyitón jutott idő az iskola 
énekkarának fellépésére is

▾  FOTÓ: LÁSZLÓ ILDIKÓ

Adománygyűjtés 
Székelyudvarhelyen
A nagycsaládosok számára 
szervez adománygyűjtést 
pénteken, a kenyér és az 
élelmezés világnapján a szé-
kelyudvarhelyi Rotary Club 
és a Vöröskereszt székelyud-
varhelyi szervezete – közli az 
akciót támogató helyi polgár-
mesteri hivatal, megjegyez-
ve, hogy az akcióhoz több 
civil szervezet és élelmezési 
vállalkozás is csatlakozott. A 
Márton Áron téren, a nagy-
piacon, illetve a Kis Szent 
Teréz Plébánián reggel kilenc 
órától várják az adományo-
kat – tartós élelmiszereket, 
ruhaneműket, játékokat és 
különféle felszereléseket 
–, amelyeket a Szent József 
Nagycsaládosok Egyesülete 
juttat majd célba.
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