Raport de activitate
Teatrul Figura Stúdió Színház
1 Ianuarie 2018 – 31 Decembrie 2018
Manager: Albu István

PARTEA I:

A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediului în care îşi desfăşoară
activitatea

1.

Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se
adresează aceleiaşi comunităţi.

Patru instituții publice de cultură sunt subordonate Consiliului Local al Municipiului
Gheorgheni: Teatrul Figura Stúdió Színház, Biblioteca Municipială, Muzeul Tarisznyás Márton
și Centrul Cultural. Teatrul Figura Stúdió Színház colaborează permanent cu instituțiile
enumerate în vederea dezvoltarii viaței culturale al municipiului.
Dintre numeroasele organizații, instituții și grupări cultural-artistice cu activitate în oraș și cu o
relație prosperă cu Teatrul Figura Stúdió Színház, cele mai importante sunt: IFITÉKA (Biroul
de Informare și Consiliere pentru Tineret), ansambluri de dans popular și modern (Hóvirág,
Step Dance) și diferite coruri (Szent Miklós Kamaraegyüttes, Ipartestület Férfikara etc).
În municipiu și în jurul lui au avut loc și multe evenimente importante cu aspect socio-cultural
și artistic cum ar fi Zilele Sfântu Nicolae, Zilele de Vară, Târgul de la Lacul Roșu, Zilele
Armene, Zilele Tineretului și acțiuni comemorative legate de istoria comunității (15 martie, 6
și 23 octombrie etc). Teatrul Figura Stúdió Színház a participat (în unele cazuri ca partener) la
majoriteta acestor evenimente.
Din viața teatrală a orașului alături de Teatrul Figura Stúdió Színház fac parte mai multe grupuri
de teatru amatori și de tineret, majoritatea fiind conduse de către actorii teatrului Figura Stúdió
Színház și teatrul de păpuși pe nume HalVirág.
Cele mai importante instituții de învățământ ale orașului sunt: extensia universității BabeșBolyai din Cluj Napoca cu o Facultate de Geografie, liceele Salamon Ernő și Sfântu Nicolae,
Colegiul Tehnic Batthyány Ignác, Grupul Școlar Construcții de Mașini, trei școli generale
(Vaskeretes, Fogarassy Mihály și Kós Károly), Școala Sportivă, mai multe grădinițe și Cresa
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Municipală. Programul teatrului Figura Stúdió Színház, Teatrul Tău și abonamentul pentru
copii și tineret se bazează pe relațiiele bine construite cu instituțiile respective.

Partenerii strategici ai teatrului Figura Stúdió Színház sunt: Consiliul Local al Municipiului
Gheorgheni, Primăria Gheorgheni, Ministerul Culturii, Consiliul Județean Harghita, Centrul
Cultural Județean și Departamentul Pentru Relații Interetnice al Guvernului României și AFCN.

În cursul anului 2018 partenerii media ai teatrului au fost: TVR, M5, ETV, Radio Cultural,
Radio Gaga, Radio Târgu Mureș, Erdély Fm, Fény Tv, Mix Fm, Újkelet, Gyergyói Hírlap,
Gyergyó Tv, Gyergyói Kisújság, Hargita Népe, Játéktér, Krónika, Székelyhon, Maszol,
Gyindex, Transindex.
În scopul realizării a turneelor, deplasărilor și participărilor la festivaluri, pe plan național și
internațional, Teatrul Figura Stúdió Színház a colaborat cu mai multe instituții teatrale și
culturale din care cele mai importante sunt: Teatrul Thália din Budapesta, Casa Artelor din
Kisvárda, Teatrul din Gyula, Teatrul Bethlen Téri Színház din Budapeta, Teatrul Tineretului
din Patra Neamț, Teatrul Național din Târgu Mureș, Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca,
Teatrul Sică Alexandrescu din Brașov, Opera din Brașov, Teatrul Tomcsa Sándor din Odorheiu
Secuiesc, Teatrul Csíki Játékszín din Miercurea Ciuc, Teatrul de Nord din Satu Mare, ZUG
Zone din Cluj-Napoca .
Pentru susținerea proiectelor teatrul a colaborat cu mai multe firme și companii private din
regiune.
Cel mai important partener al teatrului Figura Stúdió Színház este Asociația Figura,
coorganizator al festivalurilor și a majoritatății proiectelor inițiate de teatru.
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Parteneriate și cooperări cu instituții, organizații și grupuri/companii culturale din
municipiu în anul 2018:

Numele instituției
Centrul
Culutural
Gheorgheni

Număr cooperare
pe an
33

Detailat (data - eveniment)
18.01 – concert Amabile Trió
22.01 – concert Góbé
28.01 – Lansare de carte – A Viszkis
09.02 – spectacol de dans Farsang napja
ma van – Ansamblul de Dans Mures
20.02 – spactacol tip conferinta – A
Viszkis revina la Gheorgheni
22.02 – concert Party Brass Band
25.02 – spectacol de dans Mundruc –
Ansamblul de dans Háromszék
01.03 – concert Jazz Club Gherogheni –
Fekecs Ákos Project
09.03 – Schimb de seminte
11.03 – Kincsem – premiera de film,
Viszkis – proiectare de film
15.03 – comemorare 1848/49, spectacol
Éljen a haza! – Ansamblul de dans
Karmazsin
22.03 – concert Mercurium quartett
05.04 – lansare de carte Sántha Attila:
Böhnagy székely szótár
18.04 – concert Klassz Tavasz –
Spectacolul ansambului de dans Bekecs
21.04 – premiera film – Valami Amerika
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26.04 – concert Oszvald Marika, Peller…
11.05 – concert Klassz-Tavasz: Arany
Erdély
01.06 – Ziua Copiilor
04.06 – ziua Nemzeti Összetartozás
05.07 – Unplugged Feszt – concert Teddy
Queen, KatHS
06.07 – Fesztivalul Gyergyói Nyári Napok
– concert comemorativ Cipő
Unplugged Feszt – Rafters, 4S
Street
07.07 – Fesztivalul Gyergyói Nyári Napok
– concert Hot Jazz Band
08.07 – Club Slam
27.09 – Országjárók-Világjárók
03.10 – 18. Filmtetfeszt la Gheorgheni
09.10 – concert Neumarkt Brass Quintet
06.11 – Országjárók-Világjárók
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15.11 – concert Mercurium Quratett
02.12 – spectacol Ember az
embertelenségben se Ansambul de dans
Bekecs
07.12 – vernisaj in YourLivingroom,
concert Coolture Morjaques
08.12 – concert DJ Popular
Ansamblul de dans
Hóvirag

2 spectacole și

20-22.12

repetitiile necesare
în sala studio și sala
mare
11-16.09 – IFI Napok
08-10.11 – Teatru studentesc

IFI-TÉKA
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Instituții de
învățământ

Liceul Batthany
Ignac

26.01 – Maturandus
14.12 – Balul Bobocilor

Liceul Teoretic Sf.
Nicolae

27.04 – Maturandus
17.11 – Balul Bobocilor

Liecul Teoretic
Salamon Erno

Scoala Vaskertes
Altele

14.06 – ceremonie de închidere anul
școlar
21.06 – concert studentesc
16.11 – Balul Bobocilor
10.05 – Ziua Pedagogilor

Gyergyószentmiklósi
Ipartestület
18.01
Férfikara
Gyergyószentmiklósi
22.01
Fúvószenekar
Consiliul Local
Consiliul Judetean
Grupul de teatru
pentru copii
Szín-kron

Forumuri rezidentiale expozitii
15.02
12.03
05-06.06
12.03
01-10.08 – Tabara Csalamádé

Prigramul Start Up

16.04

FC Viitorul –
Gheorgheni

18.04
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Élmény Alap
21.05
Scoala Waldorf
01.06
Tutu Balett
28-29.06
Eventicum
30.09 – spectacol
Brill Dance
25.04
31.10 – spectacol
Programul Sosirea
lui Sf. Nicolae

05.12

No Sugar
26.12 – concert caritativ
Festivaluri /
Evenimente

Ziua Copiilor
Festivalul
Cultural de Vară
XIV. Gyilkostói
Népművészeti
Sokadalom

28.30-01.07

05-08.07
22.07

Zilele Sfântu Nicolae 05-09.12

Mențiune: Colaborările teatrului cu alte entități din localitate se menține constant față de anul
precedent de raportare.

6

2.

Analiza SWOT

MEDIU INTERN

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Profil unic în cadrul teatrelor din

Subvenții insuficiente pentru proiecte și

Transilvania

cheltuieli de capital

Public de bază loial

Număr redus de actori și tehnicieni

Festivaluri organizate

Număr redus de alți angajați

Două săli de spectacole

Posibilitățile sceno-tehnice reduse

Reflectare pozitivă în presa de

Starea degradată, necorăspunzătoare a

specialitate și un brand recunoscut

clădirii Casei de Cultură

Gândire teatrală contemporană

Costuri ridicate de întreținere a clădirii

Actori curioși

Casei de Cultură

Colaborări multilaterale
Turnee și participări la festivaluri
Imagine bine stabilită

MEDIU EXTERN

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

Colaborări cu alte instituții teatrale

Atitudine ostilă a unei părți a comunității

Participări la festivaluri

locale față de instituție

Efectuarea turneelor

Prea multe instituții și organizații care

Număr mare de tineri interesați de teatru

funcționează în aceeași clădire

și cultură din localite

Instabilitate economico-financiară al
Municipiului Gheorgheni

Față de Analiza SWOT înaintea perioadei de raportare, trebuie menținute mai multe aspect
noi:





Îmbunătățirea nivelului de salarizare al angajaților instituției
Dezvoltarea în continuitate a brandului Figura
Introducerea sistemului online de vânzare a biletelor
Structură organizatorică bine pus la punct
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3.

Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea
acesteia

În primul an de management (2017) unul dintre obiectivele principale al managementului era
formarea unui brand specific al teatrului, numit Figura, din dorința de a repune teatrul pe harta
națională și internațională a teatrelor importante. Pentru atingerea acestui scop au fost efectuate
numeroase modificări în strategia de marketing al instituției pentru atragerea mai multor
categorii de beneficiari. (Strategia de marketing este descris la punctul 4 al capitolului E)
În al doilea an de mannagement (2018) am pus accentul la consolidarea brandului creat și am
adus multe îmbunătățiri în produsele de marketing. Au crescut și aparițiile în presă legate de
produsele culturale al teatrului. (vezi anexa)

Trecerea la vânzarea biletelor online, realizat la începutul anului 2018 era un pas mult dorit de
managementul teatrului.
Bannere și flyere al teatrului:
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STATISTICILE PAGINII DE FACEBOOK AL TEATRULUI :
URMĂRITORI

Total urmăritori ai Pagini în 2018: 3.610

Urmăritori noi după ce s-a scăzut anulările ale urmăririlor:
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APRECIERI
Numărul total de aprecieri ale paginii în 2018: 3.617

Aprecieri noi minus aprecieri anulate:
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IMPACTUL POSTĂRILOR
Numărul de persoane cărora le-a apărut pe ecran oricare dintre postările Paginii:
(Această cifră este o estimare)

VIZUALIZĂRI

Mențiune: Statisticile arată o constanță în numărul urmăritorilor față de anul trecut, chiar și o
creștere dacă luăm în considerare că în anul 2017 a fost organizat festivalul Colocviul Teatrelor
Minorităților Naționale ediția XII.
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STATISTICILE PAGINII DE WEB ( www.figura.ro ) AL TEATRULUI:
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Mențiune: Numărul vizitatorilor paginii de web al teatrului aproape s-a dublat față de anul
trecut, atât pe plan local cât pe plan national și internațional.
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4.

Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari

Teatrul Figura Stúdió Színház este cea mai mare instituție culturală al municipiului Gheorgheni
cu activități cunoscute de către majoritatea locuitorilor orașului. Spectacolele teatrului crează
multe opinii controversate în cadrul publicului său fidel, iar existența teatrului în sine, naște
multe controverse, chiar extremiste în rândul comunității. Diferența de opinii asupra
spectacolelor este un lucru firesc (chiar benefic) și face parte din dezvoltarea artistică a unui
teatru.
Cu schimbările legislative de la începutul anului 2018, referitoare la salarizarea
personalului instituției, contoversele legate de existența teatrului au devenit foarte
îngrijorătoare! Susțin că teatrul, cu eforturile și acțiunile sale (promovarea spectacolelor
pe căile disponibile, organizarea întâlnirilor cu public, efectuarea sondajelor de opinie
etc.) singur nu este capabil să reformeze gândirea scepticilor, de aceea vreau să apelez în
continuare (ca și în anul precedent) la ajutorul Consiliului Local și al Primăriei pentru
îndreptarea acestei situații, sub egida scopului comun de educare culturală a societății
municipiului.
Teatrul opereză cu ambele moduri clasice de dobândire a cunoașterii categoriilor de beneficiari:
întâlnirile cu publicul și sondajul de opinie.


Sondajele de opinie dau un răspuns prompt la întrebările legate despre un singur spectacol,
iar informațiile dobândite pot fi luate în considerare numai în legătură cu spectacolul
respectiv



Întâlnirea cu publicul este mai degrabă o formă deschisă de comunicare între artiștii
instituției și publicul țintă, care ajută mai degraba la cunoașterea felului de a gândi al
spectatorilor. Aceste întâlniri au devenit frecvente, ținute după fiecare titlu din repertoriul
teatrului
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Model de sondaj de opinie utilizată de către Teatrul Figura Stúdió Színház:
(Model utilizat și în cursul anului precedent)

În cadrul programului mondial Ziua Mondială a
Teatrului, pe 27 martie am organizat și în anul 2018
Zilele Porților Deschise, bucurând de un interes mare
în cadrul societății municipiului, eveniment cu scop de
informare generală asupra activităților instituției.
Programul special cu ocazia Zilei Mondială a Teatrului
2018 (stânga)
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5.

Grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei

În cazul teatrului Figura Stúdió Színház grupurile-țintă al activităților instituției nu se poate
defini prin vârstă, sex, nivel de educație sau alte criterii, din simplul motiv cu care se confruntă
toate teatrele maghiare din țară: numărul mic al beneficiarilor posibili. Cu cei aproximativ
18000 de locuitori Municipiul Gheorgheni nu este capabil să ofere o singură categorie de
beneficiari, de aceea, teatrul este nevoit să apeleze la toate categoriile posibile, adică la
întregimea populației. Având în vedere tendința de scădere a numărului de locuitori a
municipiului, grupurile-țintă al activității instituției pe termen scurt, mediu și lung se poate
defini printr-un cerc alcătuit din oameni fideli și iubitori de teatru care simt nevoia de o ofertă
corespunzătoare din partea instituției. Scopul teatrului trebuie să fie mărirea cercului respectiv
prin dezvoltarea ofertei și îmbunătățirea comunicării cu societatea din cadrul orașului. În
încercarea sa de a rămâne fidel ideilor de bază concepute la înființarea instituției (spiritul
inovator și experimental), Teatrul Figura Stúdió Színház poate avea un impact constructiv
asupra comuității locale; acest lucru este foarte important în viziunea mea managerială pentru
teatru.
Pentru lărgirea cercului sus menționat (atragerea unui public nou) am decurs la niște măsuri,
prin care cele mai importante sunt:


diversificarea ofertei teatrale prin alcătuirea unui repertoriu capabil pentru satisfacerea
cerințelor locale prin spectacole proprii și spectacole invitate



participarea instituției la evenimentele socio-culturale organizate în municipiu, menționate
la primul punct al raportului



modernizarea limbajelor de comunicare, enumerate la punctul 3 al acestui capitol
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6.

Profilul beneficiarului actual

Majoritatea beneficiarilor ofertei culturale a teatrului Figura Stúdió Színház sunt locuitorii
municipiului Gheorgheni. În urma datelor obținute din ultimul recensamânt efectuat în țară,
structura populației municipiului pe grupe de vârstă se împarte în felul următor: copii (0-14 ani)
dețin o pondere de 17,07%, populația tânără (15-24 ani) reprezintă un procentaj de 12,24%,
persoanele mature (25-64 ani) formează majoritatea cu 55,28%, persoanele cu vârsta de 65 de
ani și peste reprezintă 15,41% din populația stabilă. Structura populației pe limba maternă și pe
religie am prezentat-o în primul capitol al proiectului de management, iar in cea ce privește
împărțirea la sexe majoritatea sunt femei 50,60%.1
O mare parte însă a beneficiarilor este compusă din audiența spectacolelor teatrului jucate în
cadrul turneelor sau festivalurilor, iar audiența la sediu din afara municipiului Gheorgheni este
mai mare în timpul festivalurilor organizate de teatru. Publicul teatrului este compus din
spectatori provenind din toate categoriile de vârstă, însă, în general tinerii reprezintă un procent
mai ridicat comparativ cu adulții (tendință similară celorlalte teatre din regiune).

Statistici referitoare la beneficiarii ofertei culturale al teatrului Figura Stúdió Színház sunt
prezentate la punctul nr. 2 al capitolului B.

1

date obținute de la Instituția Națională de Statistică
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B. Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind
îmbunătăţirea acesteia

1.

Adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la
nivel național și la strategia culturală a autorității.

Teatrul Figura Stúdió Színház se raportează în permanență la politicile culturale la nivel
național având ca reper Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016- 2020 (SCPN 20162022) și, implicit, interesul pentru atingerea obiectivelor și direcțiilor necesare în perspectiva
susținerii și diversificării ofertei specifice, cu accent pe experiment, explorare și excelență, în
paralel cu întărirea capacității instituționale.
Din păcate Municipiul Gheorgheni nu are nici-o strategie sau politică culturală la care ne-am
putea adapta. Totuși Teatrul Figura Stúdió Színház rămâne unic prin profilul său experimental
printre teatrele regiunii (Teatrul Tamási Áron din Sfântu Gheorghe- teatru cu profil artistic
recunoscut în toată țara, Teatrul Municipal din Miercurea Ciuc și Teatrul Tomcsa Sándor din
Odorheiu Secuiesc- teatre cu un profil popular din județul Harghita, M Studio- atelier de teatrudans, Hahota- teatru comercial, teatre de păpuși ca Ariel și Cimborák, teatrul independent
Studio Yorick, teatrul privat Spectrum din Târgu Mureș și Tetrul Național din Târgu Mureșteatru care combină aproape toate formele teatrale prezente în Secuime). Rămând fidel ideilor
fondatoare, repertoriul teatrului arăta în felul următor:

18

LISTA PREMIERELOR ÎN 2018:
DEȘTEPTAREA PRIMĂVERII
de Frank Wedekind
Regia artistică: Keresztes Attila
Premieră: 27 februarie 2018
Numărul spectacolelor: 6
Detalii: http://figura.ro/play/ro/176

FRIG
de Elise Wilk
Regia artistică: Leta Popescu

Premieră : 27 martie 2018
Numărul spectacolelor : 11
Detalii : http://figura.ro/play/ro/171

MARTIRI
de Marius von Mayenburg
Regia artistică: Leta Popescu
Premieră : 13 aprilie 2018
Numărul spectacolelor : 9
Detalii : http://figura.ro/play/ro/177
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TREI SURORI
de A. P. Cehov
Regia artistică: Albu István
Premieră : 06 septembrie 2018
Numărul spectacolelor : 4
Detalii : http://figura.ro/play/ro/186

UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ
de Tennessee Williams
Regia artistică: Botond Nagy
Premieră : 30 octombrie 2018
Numărul spectacolelor : 3
Detalii : http://figura.ro/play/ro/187

GHINIONUL PISICILOR
de Martin McDonagh

Regia artistică: Albu István
Premieră : 19 decembrie 2018
Numărul spectacolelor : 1
Detalii : http://figura.ro/play/ro/187
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SECTACOLE VECHI ȚINUTE ÎN REPERTORIU:

FEDRA
de Racine
Regia artistică : István Albu
Premieră : 31 martie 2017
Numărul spectacolelor : 4
Detalii : http ://figura.ro/play/ro/46
SINGURUL
(atentat teatral pe un corp)
- coproducție cu Ansamblul Nagyvárad Regizor-coregraf : Csaba Györfi
Premieră : 26 mai 2017
Numărul spectacolelor : 4
Detalii : http ://figura.ro/play/ro/140
POMUL VIEȚII
de Norbert-László Moșu – Réka Biró
Regia artistică: Zsolt Csiki
Premieră: 1 iunie 2017
Numărul spectacolelor: 12
Detalii: http://figura.ro/play/ro/141

VRĂJITOAREA CEA MICĂ
de Kata Demeter după basmul lui Ervin Lázár
Regia artistică: Regina Nagy
Premieră: 24 septembrie 2017
Numărul spectacolelor: 10
Detalii: http://figura.ro/play/ro/153
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VO(CE)TARE
Regia artistică : A. Péter Dávid
Premieră : 26 noiembrie 2017
Numărul spectacolelor : 10
Detalii : http ://figura.ro/play/ro/163

JURNAL DE DROGURI
după opera lui Viktor Kubiszyn
Regia artistică: Zénó Faragó
Premieră: 20 decembrie 2017
Numărul spectacolelor: 8
Detalii: http://figura.ro/play/ro/169

RATAȚII VS. IUBIREA
adaptare după drama „Zadarnicele chinuri ale
dragostei” de William Shakespeare
- coproducție cu Teatrul Tomcsa Sándor Regia artistică: Zalán Zakariás
Premieră: 30 decembrie 2017
Numărul spectacolelor: 2
Detalii: http://figura.ro/play/ro/172

SALONUL NR. 12
de Olga Barabás după operele lui Krisztina
Tóth
Regia artistică: Olga Barabás
Premieră: 12 aprilie 2016
Numărul spectacolelor: 2
Detalii: http://figura.ro/play/ro/4
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PIETRE IN BUZUNAR
de Marie Jones
Regia artistică: László Csuja
Premieră: 27 martie 2015
Numărul spectacolelor: 3
Detalii: http://figura.ro/play/ro/17

O NOAPTE FURTUNOASĂ
după Ion Luca Caragiale
Regia artistică: István Albu
Premieră: 24 ianuarie 2016
Numărul spectacolelor: 3
Detalii: http://figura.ro/play/ro/7
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LISTA SPECTACOLELOR DE COPII ÎN CADRUL ABONAMENTULUI PENTRU
ELEVI ÎN ANUL 2018:

1.
Teatrul de Păpuși „Puck” (Cluj-Napoca):
CIOBĂNAȘUL CU OCHI DE STELE
Regia artistică: Attila Szabó
Numărul spectacolelor: 6

2.
Teatrul Szigligeti, Trupa „Lilliput” (Oradea):
AVENTURILE LUI VASILE
Regia artistică: Szőke Kavinszki András
Numărul spectacolelor: 6

3.
Teatrul de Papusi Mikropodiu (Eger – HU):
STOP, OPRESTE-TE SI UITA-TE
Regia artistică: Lenárt András
Numărul spectacolelor: 7

4.
CONCERT MINESTRONE BAND – Sf. Gheorghe
Numărul spectacolelor: 3
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5.
Teatrul Szigligeti, Trupa „Lilliput” (Oradea):
TOLDI
Regia artistică: Bartal Kiss Rita
Numărul spectacolelor: 2

6.
Ansamblul National Secuiesc Harghita (Miercurea Ciuc):
Paulica Prichindelul
Regia artistică: Ivácson László
Numărul spectacolelor: 3

7.
Teatrul Tomcsa Sándor (Odorheiu Secuiesc):
Galambor Attila:
BLESTEMUL VRAJITOAREI DE CONDIMENTE
Regia artistică: Márkó Eszter
Numărul spectacolelor: 3

8.
Grupul Szín-kron:
CINE SUNT EU?
Regia artistică: Kolozsi Borsos Gábor
Numărul spectacolelor: 5
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SPECTACOLELE INVITATE:

Feledi Project (Budapesta - HU):
PSYCHÉ
Regia artistică: Feledi János
Numărul spectacolelor: 1

Teatrul National din Miskolc (HU):
LÉLEKCSÖND
Regia artistică: Salat Lehel
Numărul spectacolelor: 1

Teatrul Katona József (Kecskemét - HU):
CSALAD ELLEN NINCS ORVOSSAG
de Ray Cooney
Regia artistică: Szerednyey Béla
Numărul spectacolelor: 1

Teatrul de Nord Satu Mare:
KLAMM HÁBORUJA
de Kai Hensel
Regia artistică: Ovidiu Caiţa
Numărul spectacolelor: 5
Teatrul Naţional Târgu-Mureş Compania Tompa Miklós:
HEDDA GABLER
de Henrik Ibsen
Regia artistică: Keresztes Attila
Numărul spectacolelor: 1
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M Studio – Sf. Gheorghe:
T_OR
Regia artistică: Frenák Pál
Numărul spectacolelor: 1
Compania Gergye Krisztián – GloriaBenedikt (Budapesta - HU):
KOKOSCHKA BABÁJA
Regia artistică: Gergye Krisztián
Numărul spectacolelor: 1
Artus – Compania Goda Gábor (Budapest - HU):
RAJ
Regia artistică: Goda Gábor
Numărul spectacolelor: 1
Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel – Tg. Mureș:
ALICE IN TARA MINUNILOR
Regia artistică: Georgeta Lozincă
Numărul spectacolelor: 1
Teatrul Andrei Mureșanu – Sf. Gheorghe:
LEUL RA
Regia artistică: Cezar Ghioca
Numărul spectacolelor: 1
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2.

Orientarea activității profesionale către beneficiari

Teatrul Figura Stúdió Színház își orientează în mod constant activitatea către public,
consolidând legăturile dintre actul teatral şi comunitate pe mai multe segmente:
-promovarea unui act teatral experimental de calitate
-diversitatea experienţelor teatrale ca miză importantă a unui repertoriu stratificat ce poate
răspunde necesităților beneficiarilor actuali
-stimularea dramaturgiei contemporane
-prezența pe scena din Gheorgheni a unor regizori de top din țară și din străinătate și menținerea
publicului-beneficiar în permanentă conexiune cu tot ce este nou și valoros în artele
spectacolului
- acțiuni culturale care să faciliteze accesul la spectacole pentru anumite categorii de public
-valorizarea creației teatrale în context european și nu numai
-exploatarea potențialului instituției ca spațiu viu, uzină de creație dar și ca bun de patrimoniu
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2018
Nr. spectacole

Invitați
24%

173

Din care:
Proprii

131

Invitați

42

Nr. spectacole
proprii

Proprii
76%

Turneu
31%

131

Din care:
La sediu

90

Turneu

41

din care în țară

36

din care în străinătate

Specatcole ținute după
felul spațiului de joc

La sediu
69%

5

Altele
15%

131

Sala mare

47

Sala studio

32

Studio în sala mare

32

Altele (lectură,instituții
de învățământ, etc.)

20

Sala mare
36%

Studio în
sala mare
24%

Sala studio
25%

Numărul spectatorilor

18.197

Mențiune: numărul spectacolelor ținute la sediu a fost mai mare în annul 2018 cu aproape o
trăime față de anul precedent. Numărul spectatorilor corespunde cu cele premeditate în
proiectul de management.
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Participări la festivaluri cu spectacole proprii:

SPECTACOL

NUMELE
FESTIVALULUI

LOCAȚIE

DATA

FEDRA de RACINE
(Regia artistică:
ALBU István)

Festivalul Teatrelor
Maghiare de Peste
Hotare

Teatrul Thalia
(Budapesta)

21 aprilie 2018

Festivalul Teatrelor
Maghiare de Peste
Hotare de la Kisvárda
Festivalul Teatrelor
Maghiare de Peste
Hotare de la Kisvárda

Casa Artelor
(Kisvárda, Ungaria)

24 iunie 2018

Casa Artelor
(Kisvárda, Ungaria)

29 iunie 2018

Double Rise

Rimetea

29 iunie 2018

Festivalul
„Tusványos”
Double Rise

Băile Tușnad

27 iulie 2018

Rimetea

29 iunie 2018

Festivalului Interetnic
de Teatru

Teatrul „Tomcsa
Sándor” (Odorheiu
Secuiesc)
Casa de Cultură
”Erkel Ferenc”
(Gyula, Ungaria)

15 octombrie
2018

DEȘTEPTAREA
PRIMĂVERII de Frank
Wedekind (Regia artistică:
KERESZTES Attila)
VO(CE)TARE
(Regia artistică: DÁVID
A. Péter)
JURNAL DE DROGURI
de KUBISZYN Viktor
(Regia artistică: FARAGÓ
Zénó)
O NOAPTE
FURTUNOASĂ
după Ion Luca
CARAGIALE
(Regia artistică: ALBU
István)
FRIG de Elise WILK
(Regia artistică: Leta
POPESCU)

MARTIRI de Marius von
Mayenburg (Regia
artistică: KERESZTES
Attila)

Festivalul de Vară al
Teatrului ”Gyulai
Várszínház”

3 august 2018

Festivalului de Teatru
Contemporan draMA

Teatrul „Tomcsa
Sándor” (Odorheiu
Secuiesc)

22 septembrie
2018

Festivalul de Teatru
Piatra Neamț
TRANZIT FESzT Festival Internațional
Multicultural de
Teatru

Teatrul Tineretului
Piatra Neamț
Casa de Cultură
(Satu Mare)

22 septembrie
2018
30 septembrie
2018

Festivalului Interetnic
de Teatru

Teatrul „Tomcsa
Sándor” (Odorheiu
Secuiesc)

14 octombrie
2018
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SINGURUL
(atentat teatral pe un
corp)
(Regizor-coregraf:
Csaba Györfi)

Festivalul „Sissi Őszi
Tánchét” (SŐT7)

Teatrul „Bethlen
Téri Színház”
(Budapesta)

24 noiembrie
2018

Mențiune: Numărul participărilor la festivaluri a crescut cu o treime față de anul trecut

LISTA TURNEELOR ÎN ȚARĂ – ANUL 2018

1.

22.01.2018 – Brașov

FEDRA de Racine

Teatrul Sică Alexandrescu

Regia artistică: ALBU István
Data spectacolului: 22.01.2018, 19.00

2.

23.01.2018 – Brașov

VRĂJITOAREA CEA MICĂ

Opera Brașov

după basmul lui LÁZÁR Ervin
Regia artistică: NAGY Regina
Data spectacolelor: 23.01.2018, 13.00 și 15.00

3.

28.04.2018 – Târgu-Mureș

O NOAPTE FURTUNOASĂ de I.L. Caragiale

Teatrul Național Târgu-Mureș

Regia artistică: ALBU István
Data spectacolului: 08.10.2017

4.

05.05.2018 – Borsec

VO(CE)TARE

Casa de Cultură

Regia artistică: DÁVID A. Péter
Data spectacolului: 05.05.2018, 18.00

5.

14-18.05.2018 – Odorheiu Secuiesc POMUL VIEȚII de MOȘU Norbert-László –
Teatrul Tomcsa Sándor

BIRÓ Réka
Regia artistică: CSIKI Zsolt
Data spectacolului:
14.05.2018 (10.00 și 12.00), 15.05.2018 (10.00
și 12.00), 16.05.2018 (10.00 și 12.00),
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17.05.2018 (10.00 și 12.00), 18.05.2018 (10.00
și 12.00)

6.

18.05.2018 – Odorheiu Secuiesc

DEȘTEPTAREA PRIMĂVERII de Frank

Teatrul Tomcsa Sándor

Wedekind
Regia artistică: KERESZTES Attila
Data spectacolului: 18.05.2018, 19.00

7.

28.05.2018 – Ciuman

VRĂJITOAREA CEA MICĂ

Casa de Cultură

după basmul lui LÁZÁR Ervin
Regia artistică: NAGY Regina
Data spectacolelor: 28.05.2018, 13.00

8.

06.06.2018 – Cluj-Napoca

DEȘTEPTAREA PRIMĂVERII de Frank
Wedekind
Regia artistică: KERESZTES Attila
Data spectacolului: 06.06.2018, 19.00

9.

24.10.2018 – Sfântu Gheorghe

SINGURUL (atentat teatral pe un corp)

Sala de Dans Háromszék

Cu: MÁTHÉ Annamária
Regizor-coregraf: GYÖRFI Csaba
Data spectacolului: 24.10.2018, 19.00

10.

8.11.2018 – Ciuman

FRIG de Elise WILK

Casa de Cultură

Regia artistică: Leta POPESCU
Data spectacol.ului: 08.11.2018, 19.00

11.

16.11.2018 – Cluj-Napoca

SINGURUL (atentat teatral pe un corp)

ZUG Zone

Cu: MÁTHÉ Annamária
Regizor-coregraf: GYÖRFI Csaba
Data spectacolului: 16.11.2018, 19.00
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12.

17.11.2018 – Cluj-Napoca

JURNAL DE DROGURI după opera lui

ZUG Zone

KUBISZYN Viktor
Cu: FODOR Alain Leonard
Regia artistică: FARAGÓ Zénó
Data spectacolului: 17.11.2018 (19.00 și 21.00)

13.

20.11.2018 – Remetea

FRIG de Elise WILK

Casa de Cultură

Regia artistică: Leta POPESCU
Data spectacolului: 20.11.2018, 19.30

14.

21.11.2018 – Ditrău

FRIG de Elise WILK

Casa de Cultură

Regia artistică: Leta POPESCU
Data spectacolului: 21.11.2018, 19.00

Mențiune: Numărul turneelor efectuate în țară a rămas constant față de anul precedent

PREMII OBȚINUTE ÎN ANUL 2018:
1. Festivalul Teatrelor Maghiare de Peste Hotare de la Kisvárda: premiul pentru lumea vizuală
a spectacolului Fedra (regia artistică: ALBU István)
2. Festivalul Teatrelor Maghiare de Peste Hotare de la Kisvárda: premiul pentru cea mai bună
muzică pentru spectacolul Fedra (regia artistică: ALBU István)
3. Festivalul Teatrelor Maghiare de Peste Hotare de la Kisvárda: premiul pentru cel mai bun
spectacol al studenților pentru spectacolul Deșteptarea primăverii (regia artistică: KERESZTES
Attila)
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C.

Organizarea, funcționarea instituției și propuneri de

restructurare și/sau de reorganizare, pentru mai bună funcționare,
după caz

1.

Măsuri de organizare internă

Prin hotărârea din anul 2017 al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni a fost aprobat
noul Regulament de Organizare și Funcționare al Teatrului Figura Stúdió Színház din
Municipiul Gheorgheni, măsură absolut necesară pentru funcționarea corectă și legală a
instituției. Împreună cu noul ROF a fost aprobat și o nouă Organigramă, pe baza reorganizării
posturilor conform sarcinilor reale ale angajaților.
Pe urma schimbărilor s-a realizat o evaluare conform sarcinilor și a fișelor de post al angajaților,
modificările necesare fiind implementate la sfârșitul stagiunii curente cu ocazia reînnoirii
contractelor individula de muncă.
Evaluarea anuală a fost făcut referitor la fiecare membru a trupei, conform legislațiilor în
vigoare.
În cursul anului 2018 a fost semnat și Contractul Colectiv de Muncă.

2.

Propuneri privind modificarea reglementărilor interne

Odată cu schimbarea Regulamentului de Organizare și Funcționare este necesar schimbarea
Regulamentului Intern (ROI) al instituției. S-a efectuat deja negocierile cu salariații, iar noul
ROI va fi aprobat la începutul stagiunii următoare, după modificările efectuate în fișa postului
al angajaților.
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3.

Sinteza activității organismelor colegiale de conducere

Singurul rol de conducere în organigrama Teatrului Figura Stúdió Színház este cel al
managerului. Cele două organe cu rol consultativ în structura teatrului Figura Stúdió Színház –
conform legislației în vigoare sunt: Consiliul Administrativ și Consiliul Artistic. Conform
noului ROF organele respective sunt alcătuite în felul următor:

Art. 15. - Consiliul Administrativ
(1) Activitatea Managerului este sprijinită de un Consiliu Administrativ, organism cu rol
deliberativ, numit prin decizia managerului, potrivit legii.
(2) Consiliul Administrativ este format din:
a)

preşedinte:

Managerul Teatrului;

b)

membri:

Consultantul Artistic
Economistul
Regizorul tehnic
Administratorul
un reprezentant al Consiliului Local Gheorgheni
un reprezentant al Compartimentului artistic (reprezentant al salariaților).

Art. 16. - Consiliul Artistic
(1) Consiliul artistic este un organism colegial cu rol consultativ în cadrul Teatrului înființat
prin Decizie a Managerului.
(2) Componenţa Consiliului artistic este următoarea:
a)

preşedinte

Managerul Teatrului;

b)

membri

Consultantul Artistic
un reprezentant al Compartimentului Artistic
alte personalități culturale din instituție și din afara acesteia.

Sitemul de control intern managerial a fost actualizat conform standardelor și legislației în
vigoare în cursul anului 2018.

35

4.

Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției

La acest capitol din păcate am avut realizări mici, deloc suficiente pentru funcționarea normală
a instituției. Din acest motiv simt nevoia de a repeta concluziile prezentate în proiectul de
management:
În prezent Teatrul Figura Stúdió Színház dispune de un total de 26 de posturi din care unul
singur se adresează funcției de conducere (manager), 19 posturi sunt funcții de specialitate și 6
funcții comune. Acest număr este exagerat de mic pentru funcționarea normală a instituției. La
nivelul conducerii de sub pozitia de manager, lipsesc posturile de conducere de la nivelul II al
organigramei. Numărul redus de actori (9), aduce multe complicații în cadrul funcționării
instituției: în cazul multor spectacole teatrul este nevoit să recurgă la colaborări cu actori liber
profesioniști pentru acoperirea rolurilor necesare în spectacolele gândite de regizori. Prezența
acestor actori îngreunează enorm programările spectacolelor și turneelor, crescând semnificativ
și bugetul alocat spectacolului respectiv – deși colaborările de acest gen pot să aducă multe
beneficii din punct de vedere artistic și în dezvoltarea trupei. Cele mai mari lipsuri sunt
înregistrate în cadrul compartimentului tehnic, de doar 6 persoane menite pentru deservirea
scenei. Acest compartiment – aproape invizibil pentru spectatori – este cel mai important în
desfășurarea spectacolelor. Lipsa totală a sufleurului, coafoerului, recuzitierului, cabinierilor și
numărul redus al mașiniștilor și tehnicienilor, duce la comasarea sarcinilor, unele fiind preluate
chiar de către artiști. Rezultatul acestei comasări duce spre o direcție negativă: programul de
lucru devine supraaglomerat, iar orele suplimentare nu pot fii plătite; unele sarcini sunt
îndeplinite de către angajați necalificați în domeniul respectiv, iar în cazul neîndeplinirii optime
a acestor sarcini angajatul nu poate fi răspunzător; crește tensiunea față de conducere și între
angajați.
În decursul anului 2018 schimbările efectuate în cadrul personalului au fost:
FERENCZ GAVRIL (pensionare)
încetare contract ind. de muncã în temeiul art. 56 alin (1) lit. C, din Codul muncii, cu
data de 15.03.2018.

RÁDULY SÁNDOR
Angajat prin concurs organizat pentru ocuparea pe perioadã determinatã a functiei
contractuale de executie vacantã de administrator/PSI (MI), cu C.I.M. de la data de
01.05.2018.
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DÁVID ATTILA-PÉTER - ACTOR
Încetat contract ind. de muncã cu data de 28.02.2018. conform art. 55, lit b din codul
muncii (acordul pãrtilor)

PIGNITZKY GELLÉRT
Angajat cu cu data de 01.03.2019 cu contr. ind. de muncã.
Încetat c.i.m cu data de 29.06.2018. conf art. 56, alin (1) lit. i. (expirarea termenului
contr. ind. de m. încheiat pe duratã determinată)
DÉZSI SZILÁRD
Angajat cu c.i.m cu data de 01.07.2018
Încetat c.i.m cu data de 31.08.2018., conf art. 56, alin (1) lit. i. (expirarea termenului
contr. i. m. încheiat pe duratã determinată)
SZILÁGYI MIRA –LAURA
Angajat cu c.i.m. cu data de 01.09.2018.

5.

Măsuri

luate

pentru

gestionarea

patrimoniului

instituției,

îmbunătățiri/refuncționalizări ale spațiilor
Teatrul Figura Stúdió Színház, administrator al clădirii Casei de Cultură din Gheorgheni a
efectuat mai multe lucrări minore de reparații, renovare și reamenajare în clădirea aflată sub
administrare.
Pentru funționarea corectă a clădirii propun o restructurare totală în cea ce privește spațiile de
birou al teatrului și a Centrului Cultural, sălile de dans amenajate la etaj, magazii și a toaletelor
de la etajul I. Detaliile reamenajării au fost comunicate în cadrul unei ședințe al Consiliului
Administrativ. Sperăm că decizia luată (decizie de comun acord a tuturor entităților din
clădire) va fi sprijinită moral și financiar de către Consiliul Local, schimbările propuse
fiind în folosul întregii clădiri și a vieții culturale din Gheorgheni!

Din lipsă de fonduri, măsurile luate pentru gestionarea patrimoniului instituției nu sunt
deloc eficiente!!!
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6.

Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea
autorității sau a altor organisme de control în perioada raportată

Inspecția Muncii
Inspectorarul Teritorial de Muncă Harghita
Proces-verbal de control nr. 232401/09.05.2018.
Descrierea faptei:
În urma controlului în data de 08.05.2019 la Teatrul Figura Stúdió Színház s-a constatat faptul
că angajatorul nu a respectat prevederile art. 119 din legea 53/2003 prin realizarea unei evidențe
zilnice a timpului lucrat de către salariații teatrului.
Sancțiune: Avertisment
MĂSURĂ DISPUSĂ: Angajatorul va tine o evidentã zilnicã a timpului lucrat de către salariații
teatrului
TERMEN DE REALIZARE: Permanent începând cu data de 10.05.2018.
Mențiune: Măsurile dispuse au fost realizate cu data de 10.05.2018.

Control PSI
Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă „Oltul” al jud. Harghita
Proces-verbal de control nr. 3128082/22.03.2018.

Mențiune: Toate constatările au fost soluționate cu data de 23.04.2018.


În contractul de închiriere s-a consemnat obligaţiile părţilor în cea ce priveşte
apărarea împotriva incendiilor, conf. art.9 din Legea 307/2006.



S-a făcut o verificare pe bază de teste a angajaţilor teatrului în cea ce priveşte
cunoaşterea tematicilor care s-au prelucrat în cadrul instructajelor periodice, conf.
art.30 din OMAI 712/2005.



S-au remediat deficienţele constatate la corpurile de iluminat şi întrerupătoare, conf.
art.74, lit.k) din OMAI 166/2010.
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S-au întocmit actele de autoritate şi documentele specifice privind apărarea
împotriva incendiilor, conf.art.17-19, art.23 din OMAI 163/2007.



Sunt montate corpuri de iluminat pentru o parte a hidranţilor interiori, pentru restul
hidranţilor se vor monta corpuri de iluminat după rectificarea bugetului pe sem.II.
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Evoluția situației economico-financiare a instituției

D.

1. analiza datelor financiare corelat cu bilanțul contabil al perioadei
raportate

2018 planificat

2018 realizat

Total venituri, din care:

1.172.000

1.362.352

1.a. Venituri proprii, din care:

200.000

210.876

1.a.1. Venituri din activitatea

54.325

54.325

de bază (bilete şi abonamente)
1.a.2. surse atrase (proiecte)
1.a.3. alte venituri proprii

10.100
145.675

146.451

1.b. subvenţii

972.000

1.151.476

Total cheltuieli, din care:

1.172.000

1.362.352

2.a. Cheltuieli de personal, din

882.000

1.049.911

2.a.1. Cheltuilei cu salariile

867.320

1.035.232

2.a.2. Alte cheltuieli de personal

14.680

14.679

2.b. Cheltuieli cu bunuri și

285.000

310.211

2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte

23.000

27.000

2.b.2. Cheltuieli cu colaboratori

22.780

22.079

2.b.3. Cheltuieli pentru

2.000

350

2.b.4. Cheltuieli de întreținere

196.600

221.334

2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri

40.620

39.448

(spectacole, închirieri, etc. )

care:

servicii, din care:

reparații curente

și servicii
2.c. Cheltuieli de capital

5.000
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2. evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată,
conform criteriilor de performanță

Nr. Crt. Indicatori de performanță
1.

Cheltuieli

pe

beneficiar

Perioada evaluată
(subvenție+venituri-

74,83

cheltuieli de capital) /nr. de beneficiari
2.

Fonduri nerambursabile

10.100

3.

Număr de activități educaționale

18

4.

Număr de apariții media (fără comunicate de presă)

65

5.

Număr de beneficiari neplătitori (la sediu)

2287

6.

Număr de beneficiari plătitori (la sediu)

5697 (bilete+abonamente)

7.

Număr de reprezentații

131 (reprezentații proprii)

8.

Număr de acțiuni culturale

7 premiere
8 reluari
2 coproducții

9.

Venituri proprii din activitatea de bază

54.325

10.

Venituri proprii din alte activități

146.451

FINANȚĂRI NERAMBURSABILE – 2018

1.
2.

Finanțator
Consiliul Județean Harghita
Consiliul Județean Harghita

3.

Consiliul Județean Harghita

Poiectul finanțat
Prezentarea spectacolului Rigocsor
Prezentarea spectacolului Pottom
Palko
Prezentarea spectacolului
Fuszerbanya

Suma (RON)
3.000,00
3.500,00
3.600,00
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E. Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru
îndeplinirea obligațiilor asumate prin proiectul de management
Propuneri pentru întreaga perioadă de management
1. Viziune
În viziunea meaa Teatrul Figura Stúdió Színház ar trebui să rămâna fidel ideilor
fondatoare, promovând spiritul inovator și noile tendințe din arta teatrală contemporană!
În general mesajul purtat de Teatrul Figura Stúdió Színház se bazează pe niște valori universale,
care provin din necesitatea societății de artă și cultură. Mesajul așadar este pozitiv, însoțit de
un spirit inovator. Prezența teatrului de-a lungul istoriei a reprezentat nivelul spiritual, cultural
și educațional al unei societăți, respectiv prin transmiterea unor valori ca: libertate, toleranța,
curiozitate etc.

2. Misiune
De-a lungul existenței sale Teatrul Figura Stúdió Színház a fost un important atelier de creație
din lumea teatrală transilvăneană. Misiunea teatrului, trebuie să fie în primul rând legată de
susținerea acestui atelier, asigurând spațiu de manifestare pentru artiști cu gândire inovatoare.
Consider că pe termen lung un teatru experimental stă mai mult în folosul comunității decât
unul tradițional, venit numai pentru satisfacerea gusturilor și a dorințelor primordiale. Însă pe
baza statutului său de teatru municipal, Teatrul Figura Stúdió Színház are obligația de a prezenta
o ofertă teatrală bogată, de nivel înalt, pentru societatea municipiului Gheorgheni, prin care sa
mențină un cadru de adresabilitate către toate categoriile de beneficiari.
În cazul teatrului Figura Stúdió Színház misiunea instituției se definește pe două planuri:


Teatrul Figura Stúdió Színház, ca atelier de creație în mișcările teatrale contemporane



Teatrul Figura Stúdió Színház, ca principal ofertant teatral și cultural al municipiului
Gheorgheni și al regiunii adiacente

Pentru îndeplinirea celor două misiuni (promovarea spiritului inovator prin atelierul de creație
și prezentarea succesivă a unei oferte culturale diversificată) pot fi formulate următoarele
direcții:


Promovarea valorilor universale legate de artă și cultură prin colaborarea cu artiști
consacrați din lumea teatrului și artei contemporane
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Promovarea spiritului inovator și a diferitelor forme de teatru experimental, prin
colaborarea cu tineri artiști din lumea teatrală a țării.



Menținerea trupei în mișcările lumii teatrale contemporane prin colaborare sub formă de
workshop cu nume importante considerate buni pedagogi din teatrul mondial contemporan.



Susținerea unei oferte culturale bogate, atât prin spectacolele proprii, cât și prin cele
invitate, prin care se poate adresa tuturor categoriilor de posibili beneficiari.



Promovările valorilor specifice teatrului Figura Stúdió Színház prin turnee și festivaluri.



Dezvoltarea celor două festivaluri, la nivel internațional.



Participarea instituției la evenimentele culturale importante organizate în Municipiul
Gheorgheni.



Sprijinirea inițiativelor locale, de cultură, artă și umanitare.

3. Obiective
Obiectivele teatrului Figura Stúdió Színház trebuie formulate pe baza celor două misiuni
stabilite.
Obiectivul specific al teatrului, ca atelier de creație este cultivarea ideilor noi asupra valorilor
(universale, generale și specifice) umane prin procese de lucru teatrale experimentale și
promovarea acestor idei prin spectacolele realizate în cadrul repertoriului, turneelor și
festivalurilor.
Obiectivul general al instituției, ca principal ofertant teatral și cultural al municipiului și
regiunii, este prezentarea unei oferte teatrale de nivel înalt, prin care să se poată adresa tuturor
categoriilor de beneficiari din cadrul societății prezente.

4. Strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management
Strategia culturală a teatrului Figura Stúdió Színház are ca idei centrale asigurarea condițiilor
necesare pentru funcționare unui laborator de teatru și creșterea eficienței comunicării prin
oferta culturală propusă. În vederea misiunii, pe baza obiectivelor, se formulează următoarele
priorități strategice:
a) promovarea produselor artistice create și, implicit, promovarea instituției, realizabilă
prin:
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Colaborarea cu artiști consacrați și cu artiști tineri, în vederea realizării de spectacole cu
înalt nivel artistic, respectiv spectacole experimentale



Organizarea workshop-urilor anuale cu invitarea unor nume importante din domeniu



Organizarea unor turnee în țară și în străinătate



Promovarea spectacolelor proprii cu scopul selecționării acestora la festivalurile de teatru



Realizarea unor colaborări cu teatrele importante din Transilvania



Invitarea unor critici de teatru importanți la premiere

b) crearea unei oferte culturale de nivel înalt, realizabilă prin:


Invitarea la sediu a cel puțin 7 spectacole în fiecare stagiune pentru completarea
repertoriului teatrului, și pentru creșterea pontențialului de adresabilitate către toate
categoriile de beneficiari



Colaborarea cu artiști și organizații din alt domeniu, decât domeniul teatrului și implicarea
lor sub diferite forme în activitățile instituției



Menținerea celor două tipuri de abonamente (adulți și copii) susținute din spectacole
proprii și spectacole invitate



Implicarea actorilor în mișcările teatrale scolare și de amatori



Organizarea spectacolelor de lectură cu diferite tematici

c)

îmbunătățirea relațiilor comunicaționale către public și către organele de conducere

a municipiului, realizabil prin:


Implicarea instituției în evenimentele culturale importante din municipiu



Implicarea instituției în evenimentele culturale organizate de către Primăria Municipiului
Gheorgheni și/sau Consiliul Local



Organizarea întâlnirilor cu public și a sondajelor de opinie



Organizarea evenimentului Ziua Porților Deschise, preferabil pe Ziua Mondială a Teatrului
(27 martie) a fiecărui an



Folosirea infrastructurii teatrului în scopuri umanitare

d)

dezvoltarea festivalurilor organizate, realizabilă prin:



Invitarea unor spectacole importante din țară și din afara țării



Dezvoltarea programelor auxiliare aferente festivalurilor prin colaborare cu alte instituții
culturale din oraș și din afara localității
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5. Strategia și planul de marketing
Crearea unui brand sub numele Figura este primordial în strategia de marketing a instituției.
Toate activitățile de marketing vor fi desfășurate sub caracteristicile acestui brand.
MODALITĂȚI DE PROMOVARE ALE EVENIMENTELOR
Strategia de marketing a Teatrului se bazează atât pe forme clasice (afișe, pliante, ziare, radio,
TV), cât și pe platforme online. Din punctul de vedere al frecvenței și al tipului evenimentelor,
aparițiile în mass-media abordează organele de presă pe nivel local, județean, național și
internațional.
Aparițiile consecvente sunt asigurate de către parteneri media:
- presa locală: Gyergyói Hírlap, Új Kelet (ziare), Mix FM (radio), Gyergyó TV, Fény TV
(televiziuni)
- presa județeană: Hargita Népe (ziar)
- presa națională: Krónika (ziar), Radio Târgu-Mureș
- platforme online: kisujsag.ro, szekelyhon.ro, gyindex.ro, jatekter.ro (platforma online a
revistei teatrale „Játéktér”), maszol.ro, transindex.ro, szinhaz.hu, ellenfeny.hu (ultimele două
fiind platforme teatrale apreciate în Ungaria)
Promovarea spectacolelor și a evenimentelor Teatrului urmărește o clasificare sistematizată
după

programul

zilnic,

săptămânal,

lunar,

anual

și

ocazional

al

instituției.

Promovarea:
ZILNICĂ

se

desfășoară

pe

(https://www.facebook.com/figurastudioszinhaz/)

pagina
și

pe

de
pagina

Facebook
de

Instagram

(https://www.instagram.com/figura.szinhaz/) a Teatrului. Pe pagina Facebook sunt create
evenimente pentru toate spectacole Teatrului și, pe lângă fotografiile care urmăresc activitatea

45

noastră, apar știrile și criticile legate de Teatru.2 Programul săptămânal al Teatrului este anunțat
zilnic de postul local de radio (Mix FM) și de televiziunile locale (Fény TV, Gyergyó TV).
SĂPTĂMÂNALĂ a programului, a știrilor și a comunicatelor de presă se desfășoară pe siteul oficial al Teatrului (www.figura.ro)3 , în ziarele locale (Gyergyói Hírlap, Új Kelet), în ziarul
județean (Hargita Népe) și în ziarul național (Krónika) – toate organe având și platforme online.
Se realizează promovare săptămânală la Radio Târgu-Mureș și pe următoarele site-uri:
www.szekelyhon.ro, www.maszol.ro, www.gyindex.ro, www.kisujsag.ro, wwww.jatekter.ro.
Frecvența afișării spectacolelor în oraș și în clădire depinde de programul Teatrului: se
desfășoară afișare cu o săptămână înaintea evenimentelor.
LUNARĂ a programului se desfășoară prin afișe, pliante, pe site-ul Teatrului, pe site-ul
www.biletmaster.ro (platforma pentru achiziționarea biletelor online), pe Facebook și în ziare
locale sub forma comunicatelor de presă și a afișului lunar. Spectatorii au posibilitatea de a se
înscrie la newsletter-ul Teatrului primind astfel informații despre programul lunar și spectacole.
ANUALĂ se desfășoară la deschiderea și închiderea stagiunii și cu ocazia promovării
abonamentelor (la începutul fiecărei stagiunii). Promovarea se realizează prin afișe, pliante,
comunicate de presă, conferințe de presă lansate pe o arie mai larg: pe lângă site-ul și pagina
Facebook a Teatrului, știrilie apar în presa locală, județeană, națională și în presa internațională
(mai ales în Ungaria).
OCAZIONALĂ se utilizează mai ales în următoarele cazuri:
• PREMIERĂ
• SPECTACOLE INVITATE
• TURNEE, PARTICIPĂRI LA FESTIVALURI
• ZIUA TEATRULUI
• FESTIVALURILE TEATRULUI:
Colocviul Teatrelor Minorităţilor Naţionale și dance.movement.theater

Tendințele arată că forma de comunicare juvenilă folosită pe rețelele sociale, care sugerează o prospețime,
atrage atenția spectatorilor, drept consecință, numărul celor care ne-au dat like a atins cifra de 3466 persoane, un
număr în continuă creștere.
3
Site-ul official al Teatrului funcționează în limba maghiară, română și engleză.
2
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Promovarea ocazională – fiind vorba despre evenimente excepționale – se aseamănă cu
promovarea anuală și se lansează pe nivel local, național și internațional (mai ales în Ungaria).
În cazul premierelor și a festivalurilor, pe lângă materialele imprimate obișnuite, sunt produse
bannere, caiete de sală, stickere etc.

6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management
Pe baza priorităților strategice formate, propun următoarele programe pentru întrega durată a
managementului:

Program spectacole proprii
Programul cuprinde 3 proiecte noi realizate în fiecare an (spectacole realizate de Teatrul Figura
Stúdió Színház, neexcluzând colaborări cu alte instituții), din care un spectacol în sala mare cu
scopul să trezească interesul marelui public și 2 spectacole studio (unul preferabil de teatrudans sau teatru-mișcare). Programul se adresează mai ales publicului tânăr și adult și stă la baza
repertoriului; spectacolele realizate în cadrul programului vor fi gândite conform viziunii,
misiunea și obiectivele specificate.

Program spectacole invitate
Programul conține 7 proiecte noi pe an, fiind compus din spectacole invitate, realizate prin
colaborări cu instituțiile teatrale din județ, cu teatrele importante din Transilvania, respectiv din
țară și din afara granițelor. Programul ajută la diversificare repertoriului, spectacolele din cadrul
programului vor fii alese cu scopul de a adresa către tuturor categoriilor de beneficiari prezente
în oraș și în regiune. Unele spectacole din cadrul programului vor fii incluse în abonamentul
pentru adulți.

Program spectacolul actorului
Programul conține un singur proiect realizabil pe an: un spectacol realizat de către un actor (sau
grup de actori) al teatrului, prin colaborare cu persoane, instituții, organizații, grupuri teatrale
și/sau artistice din oraș.

Program spectacole pentru copii
Programul este de fapt continuarea programului stabilit de către managementul anterior, cu
patru proiecte noi în fiecare an, din care 1 spectacol realizat în sala mare de către trupa teatrului,
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2 spectacole invitate prin colaborare și un concert (sau alt eveniment cultural/artistic) pentru
copii. Publicul țintă al programului sunt copiii din municipiu și din regiune. Proiectele din
cadrul programului vor sta la baza abonamentului pentru copii.

Program festivaluri
Programul conține două evenimente bienale: festivalul Colocviul Teatrelor Minorităților
Naționale și festivalul dance.movement.theater. Fiind cel mai important program privind
prestigiul municipiului Gheorgheni, managementul va pune accentul și pe colaborări cu alte
instituții culturale privind programele auxiliare ale festivalurilor. Publicul țintă al programului
este reprezentat de toți iubitorii de teatru din localitatea de desfășurare și din alte localități.

Program turnee
Spectacolele folosite în cadrul acestui program vor fii spectacolele proprii. Programul conține
toate activitățile teatrului Figura Stúdió Színház desfășurate în afara sediului prin diferite forme
(turnee, participări la festivaluri, invitații etc). Beneficiarii programului sunt alții, decât
locuitorii municipiului.

Program workshop-uri
Programul conține proiecte anuale de workshop-uri, planificate la începerea stagiunilor și
conduse de nume considerate buni pedagogi din lumea teatrului, cu scopul formării profesionale
a actorilor teatrului.

7. Proiecte din cadrul programelor
Proiectele propuse pe anul 2019
Program spectacole proprii: 3 proiecte de spectacole, două în sala mare, un spectacol studio
Program spectacole invitate: 7 spectacole invitate din cadrul repertoriurilor teatrelor din
stagiunea 2018/2019, respectiv 2019/2020
Program spectacolul actorului: 1 proiect - colaborare cu grupurile teatrale școlare din oraș,
condus de actori (spectacol studio)
Program spectacole pentru copii: 1 proiect de spectacol, producție proprie (sala mare); încă 2
spectacole realizate de Teatrul Tomcsa Sándor din Odorheiu Secuiesc și Teatrul Municipal din
Miercurea Ciuc; plus activitate culturală pentru copii
Program festivaluri: Colocviul Teatrelor Minorităților Naționale, ediția XIII
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Program turnee: Turnee cu spectacolele din repertoriul propriu în orașele din Transilvania și în
orașele înfrățite municipiului Gheorgheni
Program workshop-uri: Workshop pe tema arta vorbirii

8. Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru
perioada de management
Majoritatea acțiunilor neincluse în programul propus vor fi formate cu scopul îmbunătățirii
relației cu organele de conducere ale Municipiului Gheorgheni și pentru revitalizarea
comunicării cu comunitatea orașului. Astfel de acțiuni pot fi: organizarea evenimentului Zilua
Porților Deschise cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului; participarea instituției la evenimentele
culturale organizate în municipiu; colaborări sub diferite forme cu instituțiile, organizațiile și
grupările culturale/artistice din oraș; acțiuni educative, caritative și de implicare socială.
Totodată dorim continuarea programului Teatrul Tău pe întreaga durată a managementului.
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F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu o
estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către
autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte
surse

1.
Proiectul de venituri si cheltuieli pentru următoarea perioada de
raportare:
Nr. Categorii

Anul

crt.

2019

1

2

TOTAL VENITURI, din care

2358,00

1.a. venituri proprii, din care

200,00

1.a.1. venituri din activitatea de bază

60,00

1.a.2. surse atrase

0

1.a.3. alte venituri proprii

140,00

1.b. subvenții/alocații

2158,00

1.c. alte venituri

0

TOTAL CHELTUIELI, din care

2358.00

2.a. cheltuieli de personal, din care

1394

2.a.1. cheltuieli cu salariile

1289

2.a.2. alte cheltuieli de personal

105

2.b. cheltuieli cu bunuri și servicii, din care

907.60

2.b.1. cheltuieli pentru proiecte

508,00

2.b.2. cheltuieli cu colaboratorii

20,00

2.b.3. cheltuieli pentru reparații curente

50.00

2.b.4. cheltuieli de întreținere(energie el. și termica, apa canal
și salubritate,chelt. de funcționare)
2.b.5. alte cheltuieli cu bunuri și servicii

282,00

2.c. cheltuieli de capital

56.40

47.60
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2.
Nr.
crt.

Progamul minimal estimat pentru următoarea perioada de raportare:
Program

Scurtă descriere a
programului

Nr.
proiecte
în cadrul
program
ului

Denumirea proiectului

Tipul de
program

Al treilea an de management (2019)
1

2

Spectacole proprii programul conține
spectacole proprii
realizate și/sau
coproducții

3

programul conține
spectacole invitate

7

Spectacole
invitate

3

Spectacolul
actorului

4

Spectacole pentru
copii

Spectacol sala mare

mare

Spectacol studio

mediu

Spectacol sala mare

mediu

Spectacol sala mare

mic

Spectacol sala mare

mic

Spectacol sala mare

mic

Spectacol studio

mediu

Spectacol studio

mic

Spectacol studio

mic

1

Spectacol studio

mic

4

Spectacol sala mare
(spectacol propriu)
Spectacol sala mare

mediu

Spectacol sala mare

mic

Eveniment pentru
copii
Colocviul Teatrelor
Minorităților
Naționale ediția XIII
Turneu în țară

mic

Turneu în afara țării

mare

Workshop vorbire
scenic în cadrul
festivalului

mic

Festivaluri

festival organizat

1

6

Turnee

turnee și participări la
festivaluri

2

workshop organizat

1

Workshop-uri

mare

un spectacol realizat
de către un actor/grup
de actori
spectacole destinate
pt. copii producție
proprie și spectacole
invitate (toate incluse
în abonamentul pt.
copii)

5

7

Spectacol sala mare

mic

mare

mediu
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Tabelul de valori de referință ale costurilor aferente instituției:
Pe baza bugetului estimativ a programelor și proiectelor propuse, valorile de referință se
schimbă în modul următor:
Categorii de
investiții în
proiecte

Limitele valorice ale investiției în
proiecte în perioada precedentă
(2017)

Limitele valorice ale investiției în
proiecte în perioada următoare
(2018)

mici

de la 0 lei până la 15.000 lei

de la 0 lei până la 25.000 lei

medii

de la 15.000 lei până la 50.000 lei

de la 25.000 lei până la 50.000 lei

mari

peste 50.000 lei

peste 50.000 lei

3.

Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului

Pe baza programelor și proiectelor propuse și pe baza numărului beneficiarilor din ultimii ani,
numărul total al beneficiarilor pentru întreaga periodă de management se estimează la 55.554
de persoane, din care: 18.444 în al doilea an (2018) și 19.555 în al treilea an (2019) de
management.
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Anexă
la Raportul de Activitate al Teatrului Figura Stúdió Színház
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Anexa nr.1
Dosarul de presă al teatrului pe anul 2018

Dosar de presă 2018
Teatrul Figura Stúdió Színház
Manager: Albu István
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http://www.jatekter.ro/?p=25057

A GYERGYÓSZENTMIKLÓSI HIDEGBŐL INSPIRÁLÓDÓ ELŐADÁST MUTAT BE A FIGURA
2018-02-15 · by Játéktér · in színházak hírei
Elise Wilk Hideg című darabjának ősbemutatójára készül a gyergyószentmiklósi Figura
Stúdió Színház. Az évad ötödik bemutatóját Leta Popescu jegyzi rendezőként, az
előbemutatóra február 18-án, vasárnap este 7 órától kerül sor.
A Hideg – melynek alcíme: Négy valótlan történet Gyergyószentmiklósról – egy olyan
előadás, melynek négy melankolikus, komikus és rejtélyes történetében önmagukra
ismerhetnek a gyergyószentmiklósiak. Megtudhatjuk például a hokipálya és a gyergyói
hokicsapat történetét. Mindezt az utcalámpák fényében. Kiderül, milyen egy különös
találkozás mínusz 50 fokban és feltehetjük a kérdést: Csíkszeredában, vagy
Gyergyószentmiklóson van hidegebb? Az előadás szól még rejtélyes eltűnésekről,
borvízforrásokról és végtelen krumpliföldekről. És közben felbukkan az örök fiatalság titkát
jelentő kék fény is. A produkció nem sorolható be a klasszikus műfaji kategóriákba, de
tartalmaz borzalmakat, szerelmet, rejtélyt… és egy kis sci-fit is.
„A Hideg egy Gyergyószentmiklósról szóló áldokumentarista írás. A darab szereplői soha
nem léteztek, a történetek is a fantázia szüleményei.
Az egyetlen létező tény, hogy Gyergyószentmiklóson nagyon hideg van. Amikor
beköszöntenek a hosszú, fagyos téli éjszakák és köd borítja a várost, az emberek behúzódnak
otthonaikba és meséket találnak ki. Mert így gyorsabban telik az idő. Mert így elszökhetnek
kis időre egy más világba. Meglehet, egyszerűen csak azért mesélnek, mert így kevésbé
magányosak. A Hideg arról az igényünkről szól, hogy mesélhessünk és meséket hallhassunk.”
Elise Wilk, a darab szerzője
„Nem létezik város történetek és történelem nélkül. Nem létezik város szerelem, magány,
vagy humor nélkül és minden városban történnek bűncselekmények is. Nem csak
dokumentumfilmekből, vagy hírekből érthetünk meg egy közösséget. A kitalált történeteink is
rólunk beszélnek. Nem valóságos statisztikai adatok által, hanem a hely hangulatán keresztül.
Hogy miért Négy valótlan történet Gyergyószentmiklósról? Talán azért, mert itt másképp
villan a fény.”
Leta Popescu, az előadás rendezője
Az előadás az AFCN (Román Nemzeti Kulturális Alap), az Emberi Erőforrások
Minisztériuma (EMMI) és a Bethlen Gábor Alap (BGA) támogatásával valósul meg.
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https://www.maszol.ro/index.php/kultura/92392-szinpadra-viszi-a-gyergyoszentmiklosihideget-a-figura
SZÍNPADRA VISZI A GYERGYÓSZENTMIKLÓSI HIDEGET A FIGURA
2018. február 16., péntek, 11:07 | közlemény -A A+ A
gyergyószentmiklósiak nem fognak dideregni a nézőtéren, de magukra ismerhetnek a Hideg Négy valótlan történet Gyergyószentmiklósról című előadás négy melankolikus, komikus és
rejtélyes történetében. Fiatal alkotópáros ősbemutatójára készül a Figura Stúdió Színház. Elise
Wilk Hideg című darabját, az évad ötödik bemutatóját Leta Popescu jegyzi rendezőként, az
előbemutatóra vasárnap este 7 órától kerül sor. fotók: Jakab Lóránt A színház közleménye
szerint a néző megismerheti például a hokipálya és a gyergyói hokicsapat történetét, kiderül,
milyen egy különös találkozás mínusz 50 fokban és felteheti a kérdést: Csíkszeredában, vagy
Gyergyószentmiklóson van hidegebb? Az előadás szól még rejtélyes eltűnésekről,
borvízforrásokról és végtelen krumpliföldekről is, valamint közben felbukkan az örök
fiatalság titkát jelentő kék fény.
A produkció nem sorolható be a klasszikus műfaji kategóriákba, de tartalmaz borzalmakat,
szerelmet, rejtélyt és egy kis sci-fit is, ígérik az alkotók. „A Hideg egy Gyergyószentmiklósról
szóló áldokumentarista írás. A darab szereplői soha nem léteztek, a történetek is a fantázia
szüleményei.
Az egyetlen létező tény, hogy Gyergyószentmiklóson nagyon hideg van. Amikor
beköszöntenek a hosszú, fagyos téli éjszakák és köd borítja a várost, az emberek behúzódnak
otthonaikba és meséket találnak ki. Mert így gyorsabban telik az idő. Mert így elszökhetnek
kis időre egy más világba. Meglehet, egyszerűen csak azért mesélnek, mert így kevésbé
magányosak.
A Hideg arról az igényünkről szól, hogy mesélhessünk és meséket hallhassunk” – írja Elise
Wilk, a darab fiatal, brassói születésű szerzője. „Nem létezik város történetek és történelem
nélkül. Nem létezik város szerelem, magány, vagy humor nélkül és minden városban
történnek bűncselekmények is. Nem csak dokumentumfilmekből, vagy hírekből érthetünk
meg egy közösséget. A kitalált történeteink is rólunk beszélnek.
Nem valóságos statisztikai adatok által, hanem a hely hangulatán keresztül. Hogy miért Négy
valótlan történet Gyergyószentmiklósról? Talán azért, mert itt másképp villan a fény” - beszél
az előadásról a rendező, Leta Popescu.
Az előadás szövegét Czegő Csongor fordította magyarra. Játsszák: Bartha Boróka, Boros
Mária, Faragó Zénó, Kolozsi Borsos Gábor, Máthé Annamária, Moșu Norbert-László, Tamás
Boglár, Vajda Gyöngyvér. A díszlet és jelmez Török Réka munkája, zeneszerző Bocsárdi
Magor. A Román Nemzeti Kulturális Alap (AFCN), az Emberi Erőforrások Minisztériuma
(EMMI) és a Bethlen Gábor Alap (BGA) támogatásával megvalósuló előadást feburár 19-én
és március 2-án is előadják. Az előbemutatóra 20 lejért, a későbbi időpontokra15 lejért lehet
jegyet váltani, diákoknak, nyugdíjasoknak és csoportkedvezménnyel (min. 10 fő) 10 lejbe
kerül a belépő. Jegyek válthatók munkanapokon délután három és este hét óra között a Figura
Stúdió Színház előcsarnokában található jegypénztárban, illetve online. - a Maszol.ro
portálról
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https://szekelyhon.ro/aktualis/aldokumentarista-eloadas-gyergyorol
ÁLDOKUMENTARISTA ELŐADÁS GYERGYÓRÓL
Pethő Melánia
• 2018. február 15., 19:13 • utolsó módosítás: 2018. február 15., 19:14
Elise Wilk Hideg című darabjának ősbemutatójára készül a gyergyószentmiklósi Figura
Stúdió Színház. Az évad ötödik bemutatóját Leta Popescu jegyzi rendezőként. Az
előbemutatót most vasárnap, a bemutatót pedig hétfőn nézheti meg a közönség, mindkét
napon este 7 órától.
„Egy dolog biztosan kijelenthető a készülő előadás kapcsán: Gyergyóban hideg van” –
vezette fel a bemutató előtt álló előadásról szóló tájékoztatást Albu István, a Figura
igazgatója. Mint részletezte, az új darab áldokumentarista előadás, amely
Gyergyószentmiklósra jellemző jelenségeken alapszik ugyan, de valótlan történeteket mutat
be. A galaci származású fiatal rendezőt ismertetve, Albu kitért a Figura Stúdió Színház
elkötelezettségére. „Célunk, hogy minél inkább nyisson, minél messzebbre jusson el a Figura,
és minél messzebbről jöjjenek ide emberek dolgozni. Fontos számunkra az is, hogy helyet,
teret biztosítsunk a fiatal alkotók számára – ezek azok a szempontok, amik alapján meghívtuk
rendezni a Figurához Leta Popescut.”
A sajtótájékoztatón jelen lévő Leta Popescu a Hideg című előadás szövegének
megszületéséről elmondta, az ihletet keresve a darab szerzőjével, Elise Wilkkel együtt előbb
megpróbálták felfedezni Gyergyószentmiklóst, majd a tapasztaltak és hallottak alapján
született meg a szöveg, amely négy valótlan történetet mutat be a városról. Foglalkozik a
hokival, a városhoz való ragaszkodással, továbbgondol egy helyi személytől származó
elrugaszkodott állítást, illetve azt is bemutatja, hogy az emberi kapcsolatokra milyen hatása
lehet a gyergyói nagy hidegeknek. „Mindezek persze teljesen valótlanok” – nyomatékosítja a
rendező. „Nem lehetne valótlan, ha egy része nem volna igaz” „Ezek a történetek nem
lehetnének valótlanok, ha egy részük nem volna igaz. Biztos vagyok abban, hogy az
előadásban sok gyergyói rá fog ismerni nagyon sok mindenre” – fűzte hozzá Kolozsi-Borsos
Gábor színművész, az előadás egyik szereplője. Melankolikusnak nevezte az előadás
hangulatát, „olyan kellemes hideget sugároz, amitől jólesik az embernek beülni valami meleg
helyre” – fejtette ki.
Mintegy ajánlóként jegyezte meg: „Az előadás foglalkozik a hokival. Valótlanul persze...
Gyergyóhoz a hoki éppen úgy hozzátartozik, mint a Figura, mindkettőnek megvan a maga
szurkolótábora. Azt gondolom, hogy ez az előadás egy barátságos mérkőzés a gyergyói
színház és a jégkorongcsapat között.” Az előadást játsszák: Bartha Boróka, Boros Mária,
Faragó Zénó, Kolozsi-Borsos Gábor, Máthé Annamária, Moșu Norbert László, Tamás Boglár,
Vajda Gyöngyvér. A díszlet és a jelmezek Török Réka munkái. A zenét Bocsárdi Magor
szerezte. A előadás eredeti román szövegét Czegő Csongor fordította magyarra. Jegyek
válthatók munkanapokon 15 és 19 óra között a Figura Stúdió Színház jegypénztárában.
Online jegyvásárlás a www.biletmaster.ro oldalon. Helyfoglalás és információk a 0752–
227011-es telefonszámon, vagy az org@figura.ro e-mail címen.
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http://www.jatekter.ro/?p=25190

GYŐRFI KATA: PRÉM, BUNDA, PRÉM ÉS KÖD, RENGETEG KÖD
2018-03-01 · by Játéktér · in kritika, recenzió
Hideg. Négy valótlan történet Gyergyószentmiklósról. Figura Stúdió Színház,
Gyergyószentmiklós
Fotó: Jakab Lóránt
Gyergyószentmiklósra több úton lehet menni, más-másféle körülmények között, de talán
Libán felé sűrű havazásban, szűzhavon a legautentikusabb. Úgy képzelem, hogy az ember
úgy van a saját életével, mint ahogyan a tanácsadó könyvek mondják, hogy kéne viselkedni
egy párkapcsolatban. Hogy érthető legyen az analógia, az ember úgy viszonyul mindenhez,
ami körülveszi, mint ahogyan viszonyul az éppen aktuális párjához. Azt mondják, hogy
gondok s konfliktusok mindig lesznek, hogy a kételkedés egy természetes állapot, és hogy az
ember minden reggel és minden nap meg kell, vagy meg fogja győzni magát, hogy jó itt lenni,
jó így lenni, hogy jó ez lenni. Lehet, hogy Elise Wilk, a darab – brassói származású – szerzője
nagyon jól tudja, hogy mit jelent hazajönni. És mibe kerül minden nap valamiféle választ adni
a kételkedésre.
A Leta Popescu rendezte Hideg c. előadást a Gyergyószentmiklósi Figura Színházban
mutatták be február 19-én. Az előadás alcíme Négy valótlan történet
Gyergyószentmiklósról és legalább négy helyi jelenséggel foglalkozik: Kürtős gróffal, az
ország fagyzugával, a mesterséges hideggel és a borvizek királynőjével. Ami összeköti őket, a
hideg.
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Az előadás úgy kezdődik, mintha Kürtős grófék (Kolozsi Borsos Gábor és Bartha Boróka), a
pityókaföldek, a pálinka, a falopás és a hoki lennének az előadás főszereplői. Az első történet
talán a legáltalánosabb, a legmeseszerűbb abban az értelemben, hogy a négy közül ezzel tud a
leginkább bárki a világon azonosulni, ennek van a legtöbbféle vége, ez a
legparabolisztikusabb, szimbolikusabb. És ebben a részben derülnek ki a rendezés
legfontosabb referenciái is. A színpad és a színészek jelmezei tele vannak könnyen
azonosítható jelekkel: villanyoszlop, telefonfülke, kanapé, rókaprém, vörös kosztüm, vörös
sál, hokimez, hosszú fekete ballonkabát, prém, bunda, prém, bakancsok, prém, bunda, prém
és köd, rengeteg köd. A Leta Popescu rendezéseire jellemző vékony határon tart bennünket ez
az előadás is, a megjelenített fikció és a megjelenő valóság határán. Ez a fajta színház nem
úgy varázsol el, hogy megpróbálja re-kreálni és valóság-hűvé tenni azt, amiről a színház
konvenciója miatt tudjuk, hogy nem a valóság. Leta Popescu színháza, ha kell, a
szimbolikusba, a formálisba tol ki, és szellemek színházát látjuk, akik kicsit a kedvünkért, ha
már így összegyűltünk, játszanak nekünk, de csak semmi erőltetett, wannabe élethűség. És ez
varázslatos.

A történetek több generáción és egy tágabb történelmen ívelnek át, mind
Gyergyószentmiklóson történnek, ugyannak a közösségnek a tagjairól szólnak, akik
különböző szálakon, de kötődnek egymáshoz. Nagyon lokális, a helyiek nagyonis
referenciális tudására és humorára alapoz az előadás – közös tér ez, közös levegő, közös
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hideg. Tamás (Faragó Zénó) saját narratívájának iszonyatosan fontos eleme, hogy a hely,
ahonnan ő származik – és ez nem Bodzaforduló, és nem Csíkszereda, hanem
Gyergyószentmiklós –, az ország, igenis, leghidegebb pontja. 1999. február 7-én, amikor ő és
Ildikó (Boros Mária) egy vasárnap hajnalon összeragadtak az utcán, azon a reggelen mérték
az ország történelmének leghidegebb hőmérsékletét, -50,2 ºC-t. És míg Tamás és Ildikó a
horrorrisztikus vadász-party-s és társkeresős történeteikkel ijesztgetik halálra egymást egy
telefonfülkében melegedve, hogy végre szétolvadjanak, én arra gondolok, hogy az egyedüllét,
az nem magáramaradottság. És, hogy a magáramaradottság hideg vasárnapokon a
legszomorúbb.
A harmadik történet látszólag Ferenc (Moșu Norbert-László), de valójában Ferenc és
Veronika (Tamás Boglár), de valójában egy-két tipikus székely házasságnak a története.
Ferenc ugyanis szentül meg van győződve arról, hogy a gyergyóiakon kísérletezik ki az örök
élet titkát, mert egy földönkívüli tapasztalata után ő a 28 éves testében kizárólag lélekben
öregszik tovább. Miközben felesége, Veronika, akinek nem jut ebből a titokból, két lányával
együtt az idő hagyományos múlását élik testben és lélekben. Hogy a hideg miatt-e, vagy ki
tudja mi miatt, de – ha nem is esik erről szó az előadásban – az köztudott, hogy kétféle öreg
székely létezik: a hallgatag és az, amelyik, mintha megállt volna az idő, sehogyse látszik
öregedni, és úgy csipkelődik és hozza zavarba a fiatal lányokat, mintha még ő maga is fiatal
volna.

A negyedik történet az előbb említett házaspár gyerekeinek, Mártának (Vajda Gyöngyvér) és
Évának (Máthé Annamária), a modernkori vénleányoknak a története, a borvizek
királynőinek, a kamionsofőrök hableányainak, az otthonragadt csodabogaraknak. A
magánynak és magánytól való félelemnek a története. Hogy miért hagynak el mind? A két
lány férjhez megy ugyan, de mindkettő elválik, összeköltöznek, Éva iszik, talál valami borvíz
forrásokat a lakás pincéjében, amiből meg lehetne gazdagodni, de azok kiapadnak, mielőtt az
osztrákok ideérnek, Márta szigorú és fél, hogyha Éva elmegy playboy-modellnek, ő teljesen
és végérvényesen egyedül marad, ezért Éva nem megy el, csak néha karaokézni a For You-ba.
Tamás – aki egyszer majdnem csókolózott Évával – szerint Évának egészen jó hangja van, de
ugyancsak Tamás szerint a borvizek királynői a három eltűnt kamionsofőrt a pincében tartják
fogva.
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Az előadás sok szálon futó történeteit, és annak sejtjeire bontott lokális referenciáit az előadás
formai minimalizmusa ellenpontozza és tartja egyben. Maga a színpad minden jelenet és
történet helyszíne, nincs díszletváltozás, nem hoznak és nem visznek ki semmit, nem is
mozdul meg semmi. A különböző jeleneteket kizárólag fényváltások jelzik. A helyszíneket
pedig jelzésértékű tárgyak: telefonfülke (ami elsődleges jelentésén túl egy másik jelenetben
színpaddá válik), a kanapé (ami egyszer az otthon, máskor a talkshow kanapéja). A színészek
több karaktert játszanak, és a többi történet kulcsszereplői fel-felbukkannak az időben előbb
vagy később futó aktuális jelenetben – narratív alakokként vagy csak egy nevetés erejéig.
Ehhez a minimalizmushoz csatlakozik Bocsárdi Magor – kizárólag füttyökre épített – zenéje
és Török Réka a karakterek lényegét megragadó jelmezei is. Az előadás a szürreális elemeket
tartalmazó fontos történetek kellő távolságból beszél arról, hogy milyen itt lenni, milyen így
lenni, hogy milyen ez lenni. És, hogy a személyes kételkedéseinkre milyen választ adunk, az
talán éppen ezekben a milyenekben rejlik.
——————————
Hideg. Négy valótlan történet Gyergyószentmiklósról. Ősbemutató dátuma: 2018. február 19.;
Figura Stúdió Színház, Gyergyószentmiklós. Rendező: Leta Popescu; Szerző: Elise Wilk;
Fordító: Czegő Csongor; Díszlet- és jelmeztervező: Török Réka; Zeneszerző: Bocsárdi
Magor; Szereplők: Bartha Boróka, Boros Mária, Faragó Zénó, Kolozsi Borsos Gábor, Máthé
Annamária, Moșu Norbert-László, Tamás Boglár, Vajda Gyöngyvér.
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https://szinhaz.hu/2018/02/27/a_tavasz_ebredesea_figura_studio
A TAVASZ ÉBREDÉSE A FIGURA STÚDIÓ SZÍNHÁZBAN
2018. február 27. kedd, 09:22
A gyergyószentmiklósi teátrum Keresztes Attila rendezésében mutatja be a Frank
Wedekind drámájából készült előadást.
Az előadás a Figura és a BBTE, Színház és Televízió Kar Magyar Színházi Intézete
koprodukciója, az előadás létrehozásában közreműködnek a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem hallgatói.

Az előadás próbája (fotók: Jakab Lóránt)
„Frank Wedekind 1891-ben írt – akkor botrányt kavaró – drámája ma már klasszikus,
érvényes kérdéseket megfogalmazó darab. A tavasz ébredése nem csak gyermekek tragédiája.
Családok tragédiája. A társadalom visszafordíthatatlan hibája. Hogyan nevelje, mennyire
kontrollálja a szülő a gyermekét? Mitől kell megóvnia és miről kell időben felvilágosítania, ha
őszintén kérdez? Helyes-e az a fajta fegyelem, amit az iskola gyakorol? Kinek a bűne, ha
pont a megkövesedett erkölcsi normák miatt nem látja a gyermek az élet értelmét? Ki vonható
felelősségre, ha ezt az érzést tett is követi?
Wedekind szereplői főként kamaszok. Érezni, érteni és tapasztalni akaró fiatalok. Akiket nem
hallgatnak meg. Akiket tényleg nem akarnak megérteni. Akik hiába kérnek segítséget. Akik
egyedül maradnak az őszinteségükkel, nyíltságukkal, elfojtásaikkal, lázadó vágyaikkal és az
éppen kibontakozó szexualitásukkal. Pedig így akarnak élni, túlélni és felnőni. A tragédia
pedig az, hogy hiába” – áll az előadás ismertetőjében.
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Próbafotó
A 16 éven aluliaknak nem ajánlott stúdiótermi előadást február 27-én, kedd este 7 órától
mutatja be a Figura Stúdió Színház, ezt követően pedig március 17-én látható.
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https://szekelyhon.ro/aktualis/a-tavasz-ebredese-felkialtojel-eletrol-halalrol
A TAVASZ ÉBREDÉSE: FELKIÁLTÓJEL ÉLETRŐL, HALÁLRÓL
Pethő Melánia • 2018. február 26., 13:35
Serdülőkori élethelyzetekkel foglalkozik, és a témában kendőzetlenül mutat be szülőket,
családokat is érintő, esetenként tragédiákba torkolló problémákat A tavasz ébredése című
előadás, aminek bemutatóját kedden tartják a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színházban.
Frank Wedekind A tavasz ébredése című drámáját Keresztes Attila jegyzi rendezőként, a
Babeș-Bolyai Tudományegyetem Színház és Televízió Kar Magyar Színházi Intézetének
végzős hallgatói mutatják be. Az előadás létrehozásában közreműködnek a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem hallgatói – ismertette sajtótájékoztatón Albu István, a Figura igazgatója.
Kifejtette, azzal, hogy egyetemi hallgatók előadását karolja fel a gyergyószentmiklósi
színház, lehetőséget biztosít a diákoknak a színházi közegben történő alkotói munkára és
bemutatkozásra, tulajdonképpen elhivatottságának tesz eleget az intézmény. Fontos
számunkra, hogy lehetőséget biztosítsunk a fiatal, akár kezdő színházi alkotóknak. Azt
gondolom, hogy más színházak számára is példa kellene ez legyen, mert azokat kell
felkarolni, akik pályájuk elején vannak. Akkor van legnagyobb szükségük a segítségre –
fejtette ki Albu. A bemutatás előtt álló darab kapcsán a Figura által is képviselt irányvonalat
emelte ki: „érvényes problémákkal foglalkozik, gondolatokat ébreszt, nem fogalmaz meg
megoldásokat.”
Frank Wedekind 1891-ben írt – akkor botrányt kavaró – drámája ma már klasszikus, érvényes
kérdéseket megfogalmazó darab. A tavasz ébredése nem csak gyermekek, hanem családok
tragédiája – ismertette Keresztes Attila rendező. Tabuk kezeléséről, szexualitásról,
félrevezetésekről, banális problémák miatt történő tragédiákról, a felnőttek tehetetlenségéről
szól, annak a biológiai, értelmi és lelki fejlődési periódusnak a problémáiról, ami
kezelhetetlen fehér folt az ember életében. A darab felkiáltójel az életről és a halálról –
fogalmazott Keresztes. Rámutatott, az előadás inkább szól gyakorló és leendő szülőknek,
mintsem serdülőknek, de nem minta arra, hogy hogyan kell felvilágosítani a gyerekeket.
„Bízom benne, hogy eléggé botrányos lesz, és éppen e miatt lesz elsöprő sikere” – osztotta
meg Keresztes Attila. A február 27-ei bemutatót követően az előadás március 17-én látható
újra a gyergyószentmiklósi színház stúdiótermében. Az előadás megtekintése 16 éven
aluliaknak nem ajánlott.
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https://hargitanepe.eu/csaladok-tragediaja-a-kamaszkor-tukreben/
CSALÁDOK TRAGÉDIÁJA A KAMASZKOR TÜKRÉBEN
Hargita Népe 2018. feb. 26.
Végzős főiskolások előadását karolta fel a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház. A
tavasz ébredése című darabot Keresztes Attila rendezésében, holnap este 7 órától
mutatják be a gyergyószentmiklósi művelődési ház Bocsárdi Angi Gabriella
stúdiótermében. A bemutatót megelőző sajtótájékoztatón elhangzott, a kamaszkor
problémájával foglalkozó – 16 éven felülieknek ajánlott – előadás inkább a fiataloknak,
a leendő szülőknek szól.

Botrányos előadás aktuális témával. Újraélt kamaszkor Fotó: Jakab Lóránt
Mindig fontos volt a Figura számára, hogy lehetőséget biztosítson a kezdőknek, ebből a
szempontból pedig ugródeszkának is tekinthető a gyergyószentmiklósi társulat – fogalmazott
a Figura igazgatója, Albu István. A bemutató a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Színház és
Televízió Karának és a Magyar Színházi Intézetnek a koprodukciója. A két intézet tizennégy
végzőséhez a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem két gyergyószentmiklósi hallgatója is
társult.
– A felnőtté válás lehetetlenségéről, a kamaszkorról szól az előadás – mutatott rá Keresztes
Attila rendező, mondván: Frank Wedekind 1891-ben írt drámája nagy botrányt kavart a
megjelenésekor, az előadás pedig mind a mai napig botrányosnak mondható. Mint elhangzott,
az előadás nemcsak gyermekek, hanem családok tragédiáját, a társadalom visszafordíthatatlan
hibáját mutatja be. Olyan kérdéseket boncolgat, hogy miként kontrollálja a szülő a gyermekét,
miről kell időben felvilágosítania, helyes-e az iskola által gyakorolt fegyelmezés, továbbá ki
vonható felelősségre, ha a gyermek nem látja az élet értelmét, gondolatait pedig tett is követi.
Albu Istvántól megtudtuk, a terveik szerint többször is látható lesz az előadás
Gyergyószentmiklóson, sőt a lehetőségektől függően máshová is elvinnék azt. A holnapi
bemutatóra már elfogytak a jegyek, a március 17-i előadásra – a biletmaster.ro szerint – még
vannak szabad helyek.
Kertész László
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http://www.jatekter.ro/?p=25125
A TAVASZ ÉBREDÉSE: FRANK WEDEKIND DRÁMÁJÁNAK BEMUTATÓJA A
FIGURÁNÁL
2018-02-23 · by Játéktér · in színházak hírei
A Figura Stúdió Színház február 27-én, kedd este 7 órától mutatja be Keresztes
Attila rendezésében A tavasz ébredése című előadást. Frank Wedekind drámájának
gyergyószentmiklósi bemutatója a Figura és a BBTE, Színház és Televízió Kar Magyar
Színházi Intézete koprodukciója, az előadás létrehozásában közreműködnek a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem hallgatói.
Frank Wedekind 1891-ben írt – akkor botrányt kavaró – drámája ma már klasszikus, érvényes
kérdéseket megfogalmazó darab. A tavasz ébredése nem csak gyermekek tragédiája. Családok
tragédiája. A társadalom visszafordíthatatlan hibája.
Hogyan nevelje, mennyire kontrollálja a szülő a gyermekét? Mitől kell megóvnia és miről kell
időben felvilágosítania, ha őszintén kérdez? Helyes-e az a fajta fegyelem, amit az
iskola gyakorol? Kinek a bűne, ha pont a megkövesedett erkölcsi normák miatt nem látja a
gyermek az élet értelmét? Ki vonható felelősségre, ha ezt az érzést tett is követi?
Wedekind szereplői főként kamaszok. Érezni, érteni és tapasztalni akaró fiatalok. Akiket nem
hallgatnak meg. Akiket tényleg nem akarnak megérteni. Akik hiába kérnek segítséget. Akik
egyedül maradnak az őszinteségükkel, nyíltságukkal, elfojtásaikkal, lázadó vágyaikkal és az
éppen kibontakozó szexualitásukkal. Pedig így akarnak élni, túlélni és felnőni. A tragédia
pedig az, hogy hiába.
A 16 éven aluliaknak nem ajánlott stúdiótermi előadás a bemutatót követően március 17én látható újra.
Jegyek válthatók munkanapokon 15.00 és 19.00 óra között a Figura Stúdió Színház
előcsarnokában található jegypénztárban. Online jegyvásárlás a www.biletmaster.ro
oldalon.
Helyfoglalás és információk a 0752-227-011-es telefonszámon, vagy az org@figura.ro e-mail
címen.
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https://fidelio.hu/szinhaz/noi-sorsok-a-thaliaban-1753.html
SZERELEM, CSALÓDÁS, ÖNZÉS, ÖNFELÁLDOZÁS ÉS TÉVEDÉSEK SOROZAT
– A GÖRÖGÖKTŐL A 19. SZÁZADIG.
Női sorsok, bepillantás az emberi kapcsolatok árnyalataiba. Jellemezhetnénk így az idei
Határon Túli Magyar Színházak Szemléjét, hiszen a nagyszínpadi produkciók nemcsak
érzelmekben bővelkednek, hanem igyekeznek megmutatni az emberi jellem sokszínűségét is.
Semmi sem kizárólag fekete és fehér azokban a zseniális klasszikusokban, melyek színre
kerülnek.
Bűn-e szeretni azt, akit nem szabad? Kérdezi az ógörög tragédiából ihletődött francia
klasszikus szövegében a Figura Stúdió Színház előadása. A tragikus küzdelem a Phaedraban
a hősnő önnön lelkében zajlik, aki saját szerelmi szenvedélye ellen próbál küzdeni. Phaedra
az egyik legnagyobb görög hérosz, Thészeusz asszonya. Feleség egy olyan világban, ahol a
lányokat rabolni szokták, hajóval szöktetni őket a szigetvilágon át, s ha a szerelem lángja
alábbhagy, hát csendben magukra hagyni egy palota hideg falai között... Látszólag nyugodt
világ ez: minden egyensúlyban. A vad, sziklás tájakat rettenthetetlen hősök tisztítják meg a
veszélyektől, a kikötőkben pedig hűséges asszonyok várják férjeiket. Phaedra azonban szeret.
És már nem Thészeuszt, aki hét tengeren át szöktette őt egykor: szívébe más férfi arcát
csempészte a szerelem kíméletlen istene.

Phaedra, Az előadás április 21-én látható a Nagyszínpadon 19:00 órakor (Fotó/Forrás:
Loricska)
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https://kronika.ro/kultura/romaniai-magyar-teatrumok-a-budapesti-szinhazi-szemlen
ROMÁNIAI MAGYAR TEÁTRUMOK IS BEMUTATKOZNAK A BUDAPESTI
SZÍNHÁZI SZEMLÉN
Krónika • 2018. április 09., 19:50 • utolsó módosítás: 2018. április 09., 21:57
Kilenc előadást láthat a közönség az idei Határon Túli Magyar Színházak Szemléjén, amelyet
április 18. és 22. között a Thália Színházban rendeznek Budapesten.
Az idei szemle két előadással veszi kezdetét: a nagyszínpadon a Szatmárnémeti Északi
Színház Harag György Társulata előadásában William Shakespeare klasszikusát, a Tévedések
vígjátékát láthatja a közönség Bocsárdi László rendezésében, az Arizona Stúdióban pedig a
Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház Frank Wedekind A tavasz ébredése című
darabját mutatja be – közölték a szervezők az MTI-vel. Az előadásban a temesvári társulat
színészein kívül kolozsvári és marosvásárhelyi színművészetis hallgatók is szerepelnek.
A produkció a társulat egyik legújabb tagjának, Horváth Annának az első színházi rendezése.
Április 19-én ugyancsak két előadást tűznek műsorra.
Bocsárdi László rendezésében a nagyszínpadon lesz látható a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron
Színház Molnár Ferenc Liliom című darabja. Ez a produkció a Magyar Színházak XXIX.
Kisvárdai Fesztiválján többek között a fesztivál fődíját nyerte el. A címszerepben Mátray
Lászlót láthatják a nézők. Az Arizona Stúdióban Németh Ákos vígjátéka, az Autótolvajok
várja majd az érdeklődőket a Zentai Magyar Kamaraszínház előadásában.
Április 20-án az Arizona Stúdióban a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Augusztus című
produkciójával lép színpadra. A darab Bruno Schulz novellái alapján készült, rendezője
Balázs Zoltán, a Maladype Színház művészeti vezetője. Munkáját 2017-ben a legjobb
rendezőnek járó Atelier-díjjal jutalmazták a Nemzetközi Színházi Fesztiválon. Henrik Ibsen
Hedda Gabler című drámáját Keresztes Attila rendezésében mutatja be a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata.
Április 21-én az Arizona Stúdióban a Csíki Játékszín Yasmina Reza Az öldöklés istene című
tragikomédiáját tűzik műsorra. A csíkszeredai előadás rendezője Barabás Árpád.
A Nagyszínpadon a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház mutatja be Jean Racine
Phaedra című előadását Albu István rendezésében. Április 22-én, a szemle záró
produkciójaként a Kassai Thália Színház a finn kortárs író Myka Myllyaho Káosz című
darabját adja elő a Nagyszínpadon Czajlik József rendezésében, Varga Lívia, Rab Henrietta és
Szabadi Emőke előadásában. A darab érdekessége, hogy a színészeknek saját figurájukon túl,
még számtalan más szereplőt kell megjeleníteniük, köztük több férfialakot is – olvasható a
tájékoztatóban.
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http://kisujsag.ro/keresztes-attila-rendezeseben-mutatja-be-a-martirokat-a-figura/
KERESZTES ATTILA RENDEZÉSÉBEN MUTATJA BE A MÁRTÍROKAT A
FIGURA
Ifjúság, Irányvonal, Kultúra, Színház
Írta: Figura Stúdió Színház sajtóközleménye | 2018. május 3
Május 4-én, péntek este 7 órától
A Figura Stúdió Színház május 4-én, péntek este 7 órától mutatja be Marius von
Mayenburg Mártírokcímű drámáját. A gyergyószentmiklósi színház soron következő
produkciójának rendezője Keresztes Attila, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulatának művészeti vezetője.
Mayenburg drámája olyan kérdéseket fogalmaz meg, amelyekre választ találni nem egyszerű,
nem kényelmes és nem is jóleső.
Mi történik, ha a Szentírás olyan közegbe kerül, amely pont azért nem tud mit kezdeni vele,
mert elszakadt ettől a kultúrától? Megfoganhat erős és igaz hit ilyen helyzetben? Vagy csak a
két szemlélet ellentétéből fakadó feszültség marad, melyet felülírnak azok az aktuális
szabályok, melyek kizárják a több ezer éves narratíva ellenérveit?
Benjamin azt hiszi, hogy az általa gyakorolt vallásosság az egyetlen helyes módja a
létezésnek és az önreflexiónak, de nincs tudatában annak, hogy rosszul értelmezi a Szentírást.
Az éppen kamaszodó fiú hirtelen kialakult hitét a környezete képtelen megérteni, talán nem is
akarja. Hiába gátolják, Benjamin a fegyelmi eljárások hatására sem akar megváltozni. Így jut
el a történet egy olyan visszafordíthatatlan helyzetig, amelyben már az is tragédia, hogy
bűnösök helyett csak megoldatlan problémákat (meglehet, mártírokat) találunk.
Az előadást játsszák: Bartha Boróka, Faragó Zénó, Fodor Alain Leonard, Kolozsi Borsos
Gábor, Máthé Annamária, Moșu Norbert-László, Pignitzky Gellért, Vajda Gyöngyvér.
A produkció zeneszerzője Boros Csaba, díszlet- és jelmeztervezője Szőke Zsuzsi.
A bemutatót követően az előadás május 6-án, vasárnap este 7 órától kerül műsorra.
A bemutatóra a jegyek ára 20 lej, a bemutatót követő időpontban felnőtteknek 15 lej,
diákoknak és nyugdíjasoknak 10 lej. Jegyek válthatók munkanapokon 15.00 és 19.00 óra
között a Figura Stúdió Színház előcsarnokában található jegypénztárban.Helyfoglalás és
információk a 0752-227-011-es telefonszámon, vagy az org@figura.ro e-mail címen. Online
jegyvásárlási lehetőség a www.biletmaster.ro oldalon.
Az előadást 18 éven felüli nézőinknek ajánljuk!
A produkció a Bethlen Gábor Alap támogatásával jön létre.
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https://szinhaz.hu/2018/05/05/keresztes_attila_rendezeseben_mutatta_be_a_martirokat_a_
figura
KERESZTES ATTILA RENDEZÉSÉBEN MUTATTA BE A MÁRTÍROKAT A FIGURA
2018. május 05. szombat, 11:00
Mayenburg drámája olyan kérdéseket fogalmaz meg, amelyekre nem egyszerű és nem is
kényelmes választ találni.
A Figura Stúdió Színház május 4-én mutatta be Marius von Mayenburg Mártírok című
drámáját. A gyergyószentmiklósi színház soron következő produkciójának rendezője
Keresztes Attila, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának művészeti
vezetője.

Mártírok (próbafotók: Jakab Lóránt)
Benjamin azt hiszi, hogy az általa gyakorolt vallásosság az egyetlen helyes módja a
létezésnek és az önreflexiónak, de nincs tudatában annak, hogy rosszul értelmezi a Szentírást.
Az éppen kamaszodó fiú hirtelen kialakult hitét a környezete képtelen megérteni, talán nem is
akarja. Hiába gátolják, Benjamin a fegyelmi eljárások hatására sem akar megváltozni. Így jut
el a történet egy olyan visszafordíthatatlan helyzetig, amelyben már az is tragédia, hogy
bűnösök helyett csak megoldatlan problémákat (meglehet, mártírokat) találunk.
Az előadást játsszák: Bartha Boróka, Faragó Zénó, Fodor Alain Leonard, Kolozsi Borsos
Gábor, Máthé Annamária, Moșu Norbert-László, Pignitzky Gellért és Vajda Gyöngyvér. A
produkció zeneszerzője Boros Csaba, díszlet- és jelmeztervezője Szőke Zsuzsi.
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http://www.jatekter.ro/?p=25841

GODA GÁBOR, BUDAPESTI RENDEZŐ-KOREOGRÁFUS TART WORKSHOPOT A FIGURÁNÁL
2018-04-25 · by Játéktér · in színházak hírei
Ezen a héten (április 23-27 között) Goda Gábor, a budapesti Artus – Goda Gábor Társulata és
az Artus Kortárs Művészeti Stúdió alapítója, művészeti vezetője tart mozgásművészeti
workshopot a Figura társulatának. A rendező-koreográfus – aki olyan fontos magyarországi
díjakban részesült, mint Az év alkotója, Lábán Rudolf-díj, Harangozó Gyula-díj és a
Magyarország Érdemes Művésze kitüntetés – nem most találkozik először a
gyergyószentmiklósi társulattal. 2012-ben az ő rendezésében jött létre az Arany-légy című
előadás, mely Veszprémben, A Tánc Fesztiválján elnyerte a fődíjat.
A mostani workshop egy tavaly megkezdett műhelymunka folytatása, amely a színészek
személyes vallomásaiból írott versekre, haikukra épül és ez által egy mozaikszerű
dramaturgiát alkalmaz.
A workshop a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásával valósul meg.
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http://idogep.transindex.ro/event/3510

SZÍNHÁZI VILÁGNAP A FIGURÁNÁL
Gyergyószentmiklós - Figura Stúdió Színház, 2018. március 27., kedd 09:00

Save
09:00Figura Stúdió Színház
Testvériség sugárút, 9. sz.
Kategóriák: Színház Világnapja;
A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház március 27-én, kedden a színházi világnap
alkalmából egész napos programot kínál az érdeklődőknek.
A színházi világnap, melyet a Nemzetközi Színházi Intézet bécsi közgyűlése által elfogadott
határozat alapján 1961 óta ünnepelnek világszerte, a színházművészet (tágabb értelemben a
kultúra) fontosságára hívja fel a figyelmet.
PROGRAM:
9.00-10.00
REGGELI KÁVÉ A FIGURÁNÁL (helyszín: YourLivingRoom)
Kávéval várunk bárkit, aki szeretné közelebbről megismerni a Figura társulatát és kíváncsi
arra, hogyan működik a színház.
10.00-11.00
SZÍNHÁZI BEMELEGÍTŐ (helyszín: stúdióterem)
Olyan jelentkezőket várunk, akik színészeink vezetésével szívesen kipróbálnának
koncentrációs- és csapatépítő játékokat, valamint színházi bemelegítő gyakorlatokat. Ajánlott
a kényelmes öltözet!
11.00-13.00
A HIDEG CÍMŰ ELŐADÁS NYÍLT PRÓBÁJA (helyszín: nagyterem)
Ez alkalomból bárki megnézheti a Hideg című előadásunk próbáját. Az érdeklődőket
háromnegyed 11-re várjuk a Figura előterébe. A próba végén lehetőség nyílik kérdéseket is
feltenni a társulatnak.
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13:00-16:00
PING-PONG BAJNKOSÁG (helyszín: próbaterem)
16:00-17.00
SZÍNHÁZI KVÍZ (helyszín: YourLivingRoom)
Két fős csapatok jelentkezését várjuk. A kvíz során színházi tematikájú és a Figurával
kapcsolatos kérdéseket kell megválaszolni. A játék végén természetesen a nyeremények sem
maradnak el!
17:00-18:30
RENDEZZ JELENETET! (helyszín: stúdióterem)
Lehetőség nyílik kipróbálni, milyen rendezőnek lenni. A jelentkezők – akik egy ismert dráma
egyik jelenetét rendezhetik meg – rendelkezésére állnak színészek, jelmezek, kellékek, hangés fénytechnika. Bátorítás képpen jelen lesz egy rendező is, akitől segítséget és tanácsot lehet
kérni.
18:30-19:00
FOTÓKIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ JAKAB LÓRÁNT SZÍNHÁZI FOTÓIBÓL (helyszín:
előtér)
Jakab Lóránt 2012 óta készít fotókat a Figura Stúdió Színház előadásairól. A színházi
világnap alkalmából az elmúlt hét év fotóanyagából készül tematikus összeállítás.
A kiállítást megnyitja: Dr. Munzlinger Attila
19:00-20:30
Elise Wilk: HIDEG, rendező: Leta Popescu (nagytermi stúdióelőadás)
Az előadást közönségtalálkozó követi az alkotókkal!
A Hideg – melynek alcíme: Négy valótlan történet Gyergyószentmiklósról – egy olyan
előadás, melynek négy melankolikus, komikus és rejtélyes történetében önmagukra
ismerhetnek a gyergyószentmiklósiak. Megtudhatjuk például a hokipálya és a gyergyói
hokicsapat történetét. Mindezt az utcalámpák fényében. Kiderül, milyen egy különös
találkozás mínusz 50 fokban és feltehetjük a kérdést: Csíkszeredában, vagy
Gyergyószentmiklóson van hidegebb? Az előadás szól még rejtélyes eltűnésekről,
borvízforrásokról és végtelen krumpliföldekről. És közben felbukkan az örök fiatalság titkát
jelentő kék fény is. A produkció nem sorolható be a klasszikus műfaji kategóriákba, de
tartalmaz borzalmakat, szerelmet, rejtélyt... és egy kis sci-fit is.
21:00
(helyszín: YourLivingRoom)
VACSORA
KARAOKE SHOW ÉS BULI: DJ POPULAR – AZ ÚRI KÖZÖNSÉG TÁNCOL
A Hideg című előadás kivételével a színházi világnap minden programjára ingyenes a
belépés!
Az előadásra a jegyek ára 15 lej, diákoknak, nyugdíjasoknak és csoportkedvezménnyel (min.
10 fő) 10 lej.
Jegyek válthatók munkanapokon 15.00 és 19.00 óra között a Figura Stúdió Színház
előcsarnokában található jegypénztárban. Helyfoglalás és információk a 0752-227-011-es
telefonszámon, vagy az org@figura.ro e-mail címen. Online
jegyvásárlás: www.biletmaster.ro
A Figura által szervezett színházi világnap partnere a YourLivingRoom.
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A GYERGYÓI ZŰRZAVAROS ÉCCAKA MAROSVÁSÁRHELYEN
2018-04-24 · by Játéktér · in színházak hírei
Ion Luca Caragiale ZŰRZAVAROS ÉCCAKA című komédiáját a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Nagytermében mutatja be a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió
Színház április 28-án, szombaton este 7 órától.
Caragiale csaknem 140 éves vígjátékának humora máig friss, a XIX. századi Bukarest
lecsúszott közegének nyelvi és kulturális sokféleségéből építkező dráma Székely Csaba vérbő
komikusi vénával fordított változatában került bemutatásra a Figuránál. Az emberi butaság
leleplezése zseniális komédiát képes szülni. Kiből mennyire lehet tréfát űzni? Mire képesek a
körmönfont szerelmes nők? Ki számít jó hazafinak? Kit és hogyan minősít az, ha valakiért a
politikai hovatartozása miatt rajonganak? A Zűrzavaros éccaka című vígjáték egy olyan éjszaka
bonyodalmait meséli el, melyben a titkos és tiltott szerelmeké a főszerep. Szinte mindenki
egyszerre cseppen a káosz közepébe, hiszen, ha egy házon belül adott a szerelmi háromszög,
az ravasz játszmákat követel. Ráadásul élet-halál kérdésévé, majd a megoldás kulcsává válik
egy elrontott házszám is. Az egész éjszakát összegubancoló cselszövések eredménye pedig:
elégedettség, boldogság és a tény, hogy egy felszarvazott rendőrférj pont a tudatlansága miatt
válik szerethetővé. A nagy kibékülés örömében pedig egy új politikai csillag is születni látszik:
egy lelkes, eszmékkel teli ifjú elöljáró tudhatja csak igazán, mit is akar a nép. Ezt gondolják a
történet szereplői. De eközben a történések vajon mennyire szülnek bennünk ironikus
gondolatokat? Talán össze nem illő kérdések ezek, de ez az igazán zűrzavaros éjszaka végén
mindent megmagyaráznak a kellően csattanós válaszok.
Szereposztás: SZŐRÖSSZÍVŰ DUMITRACHE POIAȚĂ MESTER – fakereskedő, a
polgárőrség kapitánya: Moșu Norbert-László; NAE IPINGESCU – rendőr, a kapitány
elvbarátja: Faragó Zénó; CHIRIAC – segéd, Dumitrache bizalmasa, polgárőrmester: Fodor
Alain Leonard; SPIRIDON – gyakornok Dumitrache házában: Gulácsi Zsuzsanna; RICĂ
VENTURIANO – járásbírósági irattáros, joghallgató és publicista: Dávid A. Péter; VETA –
Dumitrache hitvestársa: Máthé Annamária; ZIȚA – Veta húga: Vajda Gyöngyvér;Fordította:
Székely Csaba; Díszlettervező: Tenkei Tibor; Jelmeztervező: Bocskai Gyopár.Rendező: Albu
István.
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https://hargitanepe.eu/tobb-dijat-is-kapott-afigura/?fbclid=iwar3a2zyslfx3jlitohsg0apezyncebowl8ubasgpd5ty-ut3eed7mho7dss
TÖBB DÍJAT IS KAPOTT A FIGURA
Véget ért a kisvárdai színházfesztivál
Hargita Népe 2018. Júl. 4.
Fontos elismeréseket kapott a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház a Magyar
Színházak 30. Kisvárdai Fesztiváljának díjátadó gálaünnepségén. A társulat két
előadást vitt a fesztiválra, és mindkettőt díjazták. Albu István igazgató elmondása
szerint pedig természetesen örülnek az elismeréseknek, azonban nem ezek határozzák
meg a tevékenységüket.

Két díjat is nyert a Phaedra. Sikeres előadás Fotó: Archív
Kisvárdára az Albu István által rendezett Phaedra, illetve Keresztes Attila rendezésében, a
kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Színház és Televízió Kar Magyar Színházi
Intézetével alkotott koprodukciót, a Tavasz ébredése című előadást vitte a Figura.
A Phaedra két díjat is kapott: az Emberi Erőforrások Minisztériumának a legjobb látványért
járó díját érdemelte ki az előadás, emellett Bocsárdi Magornak ítélték a legjobb színpadi
zenéért járó elismerést. A gyergyószentmiklósi társulat másik előadását is díjazták, a Tavasz
ébredése című darab a legjobb hallgatói előadásért és a kiemelkedő színészi jelenlétért járó
oklevelet nyerte el.
A Figura igazgatója, Albu István lapunk érdeklődésére megjegyezte, természetesen örülnek az
elismeréseknek, azonban inkább a fesztiválon való részvétel pozitívumát emelte ki. Mint
mondta, fontos, hogy a társulat által képviselt értékeket máshol is szem előtt tartsák.
Kertész László
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https://hargitanepe.eu/indul-az-uj-evad-a-figuranal-is/
INDUL AZ ÚJ ÉVAD A FIGURÁNÁL IS
Gazdag színházélet várható Gyergyószentmiklóson
Hargita Népe 2018. Sze. 4.
Hat bemutatóval, számos vendégjátékkal, tíz műsoron maradó előadással, és a
dance.movement.theater tánc- és mozgásszínházi fesztivál hetedik felvonásával várja
nézőit az új évadban a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház. Az évadnyitó
bemutatót szeptember 6-án, csütörtök este tartják, amikor a Három nővér című
előadást tekinthetik meg a színházkedvelők. Idén is lesz gyermek- és ifjúsági bérlet, a
társulat pedig korosztályonként más-más előadáscsomagot kínál a fiataloknak. Albu
István igazgató a visszatérők évadának nevezte az előttük álló időszakot, mert több
olyan rendező szerepel a repertoárban, aki nem először dolgozik a Figuránál.

Albu István és munkatársai. A Három nővérrel indul az új idény Fotó: Kertész László
Albu István rendezésében Csehov klasszikusával, a Három nővér című előadással indítja új
évadát a Figura, a második bemutatót pedig a díjnyertes rendező, Nagy Botond koordinálja,
aki ezúttal Tenessee Williams A vágy villamosa című drámáját adaptálja a Figurára.
Ismét megszervezik a dance.movement.theater elnevezésű tánc- és mozgásszínházi fesztivált,
amelyre október 16–21. között kerül sor. Albu István igazgató a tegnapi sajtótájékoztatón
rámutatott: összetett programmal készülnek az eseményre, amely a hazai és a külföldi
társulatokat felvonultató előadások mellett koncerteket, műhelymunkát és könyvbemutatót is
tartalmaz majd.
Szilveszteri produkciója is lesz idén a Figurának, amikor is Martin McDonagh Macskabaj
című komédiáját adják elő. A tájékoztatón elhangzott: élőzenés előadás lesz, hisz a darab
koprodukció a No Sugar zenekarral.
A 2019-es évet szintén koprodukcióval kezdik: Barabás Árpád rendezésében Mike Leigh
Abigail bulija című darabját mutatja be a Figura Stúdió Színház közösen a székelyudvarhelyi
Tomcsa Sándor Színházzal és a Csíki Játékszínnel. Az évadot a Füst munkacímet viselő
produkció ősbemutatójával folytatják Goda Gábor rendezésében, az utolsó bemutató pedig a
gyermekeknek szól, Lázár Ervin A Négyszögletű Kerek Erdő című meséjét Dávid A. Péter
rendezésében tekinthetik meg a legkisebbek.
Elhangzott: a bemutatók mellett számos vendégszereplés lesz az évad során, ugyanakkor az
előző évadok tíz jelentősebb előadása is műsoron marad. Mint mondták, erre az évadra is
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lehet gyermek- és ifjúsági bérletet váltani, amely hat korcsoportban, összesen tizennégy
előadást tartalmaz.
Boldogságkeresésre hív a Három nővér
Csütörtökön 19 órakor kezdődik az évad első bemutatója, szeptember 8-án, szombat este 7-től
pedig szintén előadják a Három nővér című darabot. Albu István színházigazgató, a darab
rendezője megjegyezte: a menni vagy maradni kérdés egy kisvárosban is felmerül, és
ugyanerre a boldogságkeresésre épül az előadás is. Hozzátette, mindenki számára nagy falat,
azonban olyan társulatuk van, amely ezek után bármibe képes belevágni. Érdekességnek
számíthat, hogy az előadás négy felvonását négy különböző helyszínen játsszák, ebből
kifolyólag egyszerre 50 személynek tudják játszani a darabot.
A szereposztásnál elhangzott, hogy Pignitzky Gellért távozott a társulattól, helyette pedig az a
Szilágyi Míra érkezett a Figurához, aki korábban, vendégszínészként többek között a
Phaedrában is játszott.
A történetben Irina, Olga és Mása csendes vidéki környezetben élnek együtt fivérükkel,
Andrejjel, azonban mind visszavágynak Moszkvába. Hogyan és meddig lehet létezni ott, ahol
minden apró történést beleng az apa és egy olyan moszkvai gyermekkor emléke, amely az
évek múlásával halványodni kezdett? Erre igyekszik választ találni a Három nővér.
Kertész László
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https://szekelyhon.ro/aktualis/figuras-produkciokat-vendegeloadasokat-es-fesztivalt-kinalnakgyergyoszentmikloson-az-uj-szinhazi-evadban
FIGURÁS PRODUKCIÓKAT, VENDÉGELŐADÁSOKAT ÉS FESZTIVÁLT
KÍNÁLNAK GYERGYÓSZENTMIKLÓSON AZ ÚJ SZÍNHÁZI ÉVADBAN
Baricz-Tamás Imola • 2018. szeptember 03., 20:23
Hat új előadást, számos vendégprodukciót ígér az új színházi évad a Gyergyószentmiklósi
Figura Stúdió Színháznál, ahol Albu István színházigazgató ismertette a tervezett
programokat. Izgalmas produkciókra, figurás és vendégelőadásokra, fesztiválokra számíthat a
közönség. A bérlethirdetés idén is a fiatal generációt érinti, a Figura korosztályonként másmás előadáscsomagokat kínál azoknak, akik gyermek- és ifjúsági bérletet váltanak.
Tíz, műsoron maradó előadással, hat bemutatóval, a dance.movement.theater táncés mozgásszínházi fesztivál hetedik kiadásával és számos vendégjátékkal várja nézőit a
Figura Stúdió Színház a 2018/2019-es évadban. Mint megtudtuk, visszatérő neves
rendezőkkel, vendég színészekkel és művészek bevonásával tervezik az évadot. Albu István
kiemelte: fontosnak tartja, hogy a színház a gyűjtőtér szerepét is betöltse, az itt tevékenykedő
művészeket is bevonja az alkotásba. A három nővér után fesztivál A gyergyószentmiklósi
színházban az évadnyitó szeptember 6-án, csütörtökön este 7 órától, a Három nővér című
előadás bemutatója alkalmával lesz. Csehov klasszikusa Albu István, a Figura Stúdió Színház
igazgatójának rendezésében lesz látható. Az évad egyik legkiemelkedőbb eseményét, a
dance.movement.theater tánc- és mozgásszínházi fesztivál hetedik kiadását október 16. és 21.
között szervezik meg. A fesztivál programja belföldi és külföldi előadásokat kínál majd, a
kísérőrendezvények között koncertek, workshop, könyvbemutató és közönségtalálkozók
szerepelnek. A második bemutatót Botond Nagy jegyzi rendezőként, aki a A Homokszörny és
az Anyegin című előadások után ezúttal Tennessee Williams drámáját, A vágy villamosát
adaptálja a Figura társulatára. Szilveszteri előadás a No Sugarral Sok éves kihagyás után
szilveszteri produkcióval folytatódik a bemutatók sorozata, Martin McDonagh Macskabaj
című komédiája Albu István rendezésében kerül műsorra. Az előadás érdekessége, hogy
koprodukció lesz a gyergyószentmiklósi No Sugar zenekarral.
Közös produkció, Freddy rendezésében Barabás Árpád, Freddy rendezésében Mike Leigh
Abigail bulija című darabját a Figura Stúdió Színház, az udvarhelyi Tomcsa Sándor Színház
és a csíkszeredai Csíki Játékszín közös előadásaként mutatják be januárban. Barabás Árpád, a
Figura társulatának volt tagja, a Murlin Murlo, a Kés a tyúkban című előadások rendezője. Az
évad a Füst munkacímű produkció ősbemutatójával folytatódik, melynek rendezőkoreográfusa Goda Gábor. A budapesti Artus Kortárs Művészeti Stúdió vezetőjének a 2012ben bemutatott Arany-légy című előadás után ez a második munkája a társulattal. A évad
utolsó bemutatója a legkisebb korosztályt szólítja meg; Lázár Ervin meséje, A Négyszögletű
Kerek Erdő Dávid A. Péter rendezésében lesz látható. Dávid A. Péter rendezőként a tavalyi
évadban debütált a Figuránál Akiválasztott című tantermi előadással, de színészként több
gyergyószentmiklósi előadásban is játszik. Műsoron tartott előadások Az új bemutatók mellett
az előző évadok markáns előadásai is műsoron maradnak. A közönség továbbra is láthatja a
Phaedra – rendező Albu István, a Zűrzavaros éccaka – rendező Albu István, Az élet fája –
rendező Csiki Zsolt, a Mártírok – rendező Keresztes Attila, a Hideg – rendező Leta Popescu, a
Drognapló – rendező Faragó Zénó, az Egyetlen – rendező-koreográfus Györfi Csaba, a
Kövekkel a zsebében – rendező Csuja László, Közel sincs már e vadság erdeinkben – rendező
Botos Bálint és a Akiválasztott – rendező Dávid A. Péter című produkciókat. A mozgalmas
évadot több fesztiválrészvétel is kíséri. Szeptember és október folyamán a Figura a
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székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház által szervezett dráMA Fesztiválon, az Interetnikai
Színházi Fesztiválon (IFESZT), a karácsonkői Ifjúsági Színház által szervezett Nemzetközi
Színházi Fesztiválon, és a Szatmárnémeti Északi Színház által szervezett Tranzit Feszten vesz
részt. A korábbi évadokhoz hasonlóan számos vendégjátékot is láthat a közönség, többek közt
a marosvásárhelyi, szatmárnémeti és székelyudvarhelyi társulatok produkcióit. Gyermek- és
ifjúsági bérletek Idén bővítette a gyerekeknek, fiataloknak szóló bérletrendszerét a színház,
hat korosztálynak 14 előadást kínálnak. Bérletet válthatnak az óvodások, 0-4. osztályosok, az
5-6. osztályosok, a 7-8. osztályosok, a 9-10. osztályosok és a 11-12. osztályosok. Eger,
Budapest, Nagyvárad, Kolozsvár, Gyergyószentmiklós, Csíkszereda és Székelyudvarhely
színházainak produkcióira lehet bérletet váltani.
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http://www.jatekter.ro/?p=26920

STARTOL A 2018/2019-ES ÉVAD A FIGURA STÚDIÓ SZÍNHÁZBAN
2018-09-06 · by Játéktér · in színházak hírei
Hat bemutatóval, tíz műsoron maradó előadással, a dance.movement.theater tánc- és
mozgásszínházi fesztivál hetedik kiadásával és számos vendégjátékkal várja nézőit a Figura
Stúdió Színház a 2018/2019-es évadban. A bérlethirdetés idén is a fiatal generációt érinti, a
Figura korosztályonként más-más előadáscsomagokat kínál azoknak, akik Gyermek- és
ifjúsági bérletet váltanak.

A gyergyószentmiklósi színházban az évadnyitóra szeptember 6-án (csütörtök) este 7 órától,
a Három nővér című előadás bemutatója alkalmából kerül sor; Csehov klasszikusa Albu
István, a Figura Stúdió Színház igazgatójának rendezésében lesz látható.
Az évad egyik legkiemelkedőbb eseményére, a dance.movement.theater tánc- és
mozgásszínházi fesztivál hetedik kiadására október 16. és 21. között kerül sor. A fesztivál
programja belföldi és külföldi előadásokat kínál majd, a kísérőrendezvények között
koncertek, workshop, könyvbemutató és közönségtalálkozók szerepelnek.
A második bemutatót Botond Nagy jegyzi rendezőként, aki A Homokszörny és
az Anyegin című előadások után ezúttal Tennessee Williams drámáját, A vágy
villamosát adaptálja a Figura társulatára.
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Szilveszteri produkcióval folytatódik a bemutatók sorozata, Martin
McDonagh Macskabaj című komédiája Albu István rendezésében kerül műsorra. Az előadás
érdekessége, hogy koprodukció a gyergyószentmiklósi No Sugar zenekarral.
A 2019-es év szintén koprodukcióval indul, Barabás Árpád rendezésében Mike Leigh Abigail
bulijacímű darabjaa Figura Stúdió Színház, az udvarhelyi Tomcsa Sándor Színház és a
csíkszeredai Csíki Játékszín közös előadásaként kerül bemutatásra januárban. Barabás Árpád
a Figura társulatának volt tagja, az elmúlt évadokban olyan előadásokat rendezett a
gyergyószentmiklósi színházban, mint a Murlin Murlo, vagy a Kés a tyúkban.
Az évad a Füstmunkacímű produkció ősbemutatójával folytatódik, melynek rendezőkoreográfusa Goda Gábor. A budapesti Artus Kortárs Művészeti Stúdió vezetőjének a 2012ben bemutatott Arany-légycímű előadás után ez a második munkája a társulattal.
A 2018/2019-es évad utolsó bemutatója a legkisebb korosztályt szólítja meg; Lázár Ervin
meséje, A Négyszögletű Kerek ErdőDávid A. Péter rendezésében tekinthető meg. Dávid A.
Péter rendezőként a tavalyi évadban debütált a Figuránál Akiválasztottcímű tantermi
előadással, de színészként több gyergyószentmiklósi előadásban is játszik.
Az új bemutatók mellett az előző évadok markáns előadásai is műsoron maradnak. A
közönség továbbra is láthatja a Phaedra(rendező: Albu István), a Zűrzavaros
éccaka (rendező: Albu István), Az élet fája (rendező: Csiki Zsolt), a Mártírok(rendező:
Keresztes Attila), a Hideg(rendező: Leta Popescu), a Drognapló(rendező: Faragó Zénó),
az Egyetlen (rendező-koreográfus: Györfi Csaba), a Kövekkel a zsebében(rendező: Csuja
László), Közel sincs már e vadság erdeinkben (rendező: Botos Bálint) és
a Akiválasztott(rendező: Dávid A. Péter) című produkciókat.
A mozgalmas évadot több fesztiválrészvétel is kíséri. Szeptember és október folyamán a
Figura a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház által szervezett dráMA Fesztiválon,
az Interetnikai Színházi Fesztiválon (IFESZT), a karácsonkői Ifjúsági Színház által
szervezett Nemzetközi Színházi Fesztiválon, a Szatmárnémeti Északi Színház által
szervezett Tranzit Fesztenvesz részt.
A korábbi évadokhoz hasonlóan a 2018/2019-es évad is tartogat számos vendégjátékot, az
évad első felében műsorra kerül többek közt a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulatának előadása, valamint a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György
Társulatának és a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház társulatának produkciói.
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https://szinhaz.hu/2018/09/06/csehovval_startol_az_evad_a_figura_studio_szinhazban
CSEHOVVAL STARTOL AZ ÉVAD A FIGURA STÚDIÓ SZÍNHÁZBAN
2018. szeptember 06. csütörtök, 13:20
Hat bemutatóval, tíz műsoron maradó előadással, a dance.movement.theater tánc- és
mozgásszínházi fesztivállal várja nézőit a Figura.
A gyergyószentmiklósi színházban az évadnyitóra ma este 7 órától, a Három nővér című
előadás bemutatója alkalmából kerül sor; Csehov klasszikusa Albu István, a Figura Stúdió
Színház igazgatójának rendezésében lesz látható.

Három nővér (Elekes Károly próbafotói)
„Hogyan és meddig lehet létezni ott, ahol minden apró történést beleng az apa és egy olyan
moszkvai gyerekkor emléke, ami az évek teltével már-már halványodni kezdett? A boldogság
lehetőségei kifakulni látszanak, vastag porként telepszenek rá minden Moszkvába előkészített
csomagra, álomra. Szinte észrevétlenül válik minden tragikussá, ami azelőtt csak szomorú,
vagy nyomasztó volt. Pedig ez egy békés, csendes, vidéki környezet. Ahol akár boldogság is
foganhatna” – olvasható az előadás színlapján.
A szereposztás tagjai: Bocsárdi Magor, Boros Mária / Szilágyi Míra, Bartha Boróka, Vajda
Gyöngyvér, Moșu Norbert-László, Máthé Annamária, Faragó Zénó, Kolozsi Borsos Gábor,
Fodor Alain Leonard, Nagy Csongor-Zsolt, Tamás Boglár. Az produkció díszletét és
jelmezeit Márton Erika tervezte, az előadás zeneszerzője Bocsárdi Magor,
képzőművészként közreműködött Ferenczi Zoltán.
Az évad egyik legkiemelkedőbb eseményére, a dance.movement.theater tánc- és
mozgásszínházi fesztivál hetedik kiadására október 16. és 21. között kerül sor. A fesztivál
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programja belföldi és külföldi előadásokat kínál, a kísérőrendezvények között koncertek,
workshop, könyvbemutató és közönségtalálkozók szerepelnek.

Három nővér
A második bemutatót Botond Nagy jegyzi rendezőként, aki A Homokszörny és
az Anyegin című előadások után ezúttal Tennessee Williams drámáját, A vágy
villamosát adaptálja a Figura társulatára.
Szilveszteri produkcióval folytatódik a bemutatók sorozata, Martin
McDonagh Macskabaj című komédiája Albu István rendezésében kerül műsorra. Az előadás
érdekessége, hogy koprodukció a gyergyószentmiklósi No Sugar zenekarral.
A 2019-es év szintén koprodukcióval indul, Barabás Árpád rendezésében Mike
Leigh Abigail bulijacímű darabja a Figura Stúdió Színház, az udvarhelyi Tomcsa Sándor
Színház és a csíkszeredai Csíki Játékszín közös előadásaként kerül bemutatásra januárban.
Barabás Árpád a Figura társulatának volt tagja, az elmúlt évadokban olyan előadásokat
rendezett a gyergyószentmiklósi színházban, mint a Murlin Murlo, vagy a Kés a tyúkban.
Az évad a Füst munkacímű produkció ősbemutatójával folytatódik, melynek rendezőkoreográfusa Goda Gábor. A budapesti Artus Kortárs Művészeti Stúdió vezetőjének a 2012ben bemutatott Arany-légy című előadás után ez a második munkája a társulattal.
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Évadnyitó sajtótájékoztató (forrás: Figura Stúdió Színház)
A 2018/2019-es évad utolsó bemutatója a legkisebb korosztályt szólítja meg; Lázár Ervin
meséje, A Négyszögletű Kerek Erdő Dávid A. Péter rendezésében tekinthető meg. Dávid A.
Péter rendezőként a tavalyi évadban debütált a Figuránál Akiválasztott című tantermi
előadással, de színészként több gyergyószentmiklósi előadásban is játszik.
Az új bemutatók mellett az előző évadok markáns előadásai is műsoron maradnak. A
közönség továbbra is láthatja a Phaedra (rendező: Albu István), a Zűrzavaros
éccaka (rendező: Albu István), Az élet fája (rendező: Csiki Zsolt),
a Mártírok (rendező: Keresztes Attila), a Hideg (rendező: Leta Popescu),
a Drognapló (rendező: Faragó Zénó), az Egyetlen (rendező-koreográfus: Györfi Csaba),
a Kövekkel a zsebében (rendező: Csuja László), Közel sincs már e vadság
erdeinkben (rendező: Botos Bálint) és a Akiválasztott (rendező: Dávid A. Péter) című
produkciókat.
(Forrás: Figura Stúdió Színház)
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https://szekelyhon.ro/aktualis/a-harom-noverrel-indit-a-gyergyoszentmiklosi-figura
A HÁROM NŐVÉRREL INDÍT A GYERGYÓSZENTMIKLÓSI FIGURA
Baricz-Tamás Imola • 2018. szeptember 05., 13:10 • utolsó módosítás: 2018. szeptember 06.,
12:42
A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház csütörtök este 7 órától Albu István
rendezésében mutatja be Csehov Három nővér című klasszikusát. A bemutatót követően az
előadás szombat este 7 órától is látható lesz. A Három nővér bemutatóját csütörtökön tartják.
„Az érzés, hogy elhagyja azt a helyet, azt a környezetet, amiben van, szinte minden
emberben benne van, és néha előjön. Ilyenkor késztetést érez arra, hogy változtasson, találja
meg a helyét máshol. Képesek vagyunk a környezetünket okolni, a befolyásoló tényezőket
tenni felelőssé azért, amilyen helyzetbe kerültünk, és nem önmagunkba nézni. Keressük a
külső megoldást, és a drasztikusabb változtatást választjuk, akár azt, hogy hagyjuk el a várost.
Szakítás – a Három nővérben is ez foglalkoztat” – fejtette ki Albu István rendező.
Boldogságra vágyva Anton Pavlovics Csehov művei kortalanok. Olyan titkokat mesélnek a
lélekről, melyek örök érvényű kérdéseket vetnek fel, és örökös kihívást jelentenek
rendezőnek, színésznek és nézőknek egyaránt. Mert mindannyian ugyanarra vágyunk: a
boldogságra. Banális és mégis megfejthetetlen a kérdés, hogy mit jelent boldognak lenni.
Hogyan találhatjuk meg ezt az érzést? Mit kell tennünk azért, hogy ne múljon el? Mennyi
vágy, bátorság, akarat, kitartás és tudatosság szükséges? HIRDETÉS Irina, Olga és Mása
nővérek. Fivérükkel, Andrejjel látszólag békésen élnek egy olyan csendes vidéki
környezetben, amelyben szinte látni, ahogy a tea gőzölgése is lelassul. Másként telik itt az
idő, mint Moszkvában – ahová mind visszavágynak. Ahogy múlnak a lelassult percek,
végtelen terek nyílnak a nagy álmoknak, terveknek, önmegvalósításnak, karriernek és a
lehetséges, vagy a lehetetlen szerelmeknek. Majd hirtelen valami megfoghatatlan akadályba
ütközik minden. Pedig a csomagok útra készen, akár a három nővér is.
Hogyan és meddig lehet létezni ott, ahol minden apró történést beleng az apa és egy olyan
moszkvai gyerekkor emléke, ami az évek teltével már-már halványodni kezdett? A boldogság
lehetőségei kifakulni látszanak, vastag porként telepszenek rá minden Moszkvába előkészített
csomagra, álomra. Szinte észrevétlenül válik minden tragikussá, ami azelőtt csak szomorú,
vagy nyomasztó volt. Pedig ez egy békés, csendes, vidéki környezet. Ahol akár boldogság is
foganhatna – ajánlja az előadást a Figura. Négy helyszínen, élő állatokkal A négy helyszínen
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játszódó stúdióelőadást 12 éven felülieknek ajánlják. Felhívják a nézők figyelmét arra is, hogy
az előadásban élő állatok, ló és galamb is szerepel. A produkció díszletét és jelmezeit Márton
Erika tervezte, az előadás zeneszerzője Bocsárdi Magor, képzőművészként közreműködik
Ferenczi Zoltán.
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http://www.jatekter.ro/?p=26924

A HÁROM NŐVÉR BEMUTATÓJÁVAL NYITJA AZ IDEI ÉVADOT A FIGURA
2018-09-06 · by Játéktér · in színházak hírei
A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház szeptember 6-án, csütörtök este 7 órától Albu
István rendezésében mutatja be Csehov Három nővér című klasszikusát. A bemutatót
követően az előadás szeptember 8-án, szombat este 7 órától is látható.
Anton Pavlovics Csehov művei kortalanok. Olyan titkokat mesélnek a lélekről, melyek
örökérvényű kérdéseket vetnek fel és örökös kihívást jelentenek rendezőnek, színésznek és
nézőknek egyaránt. Mert mindannyian ugyanarra vágyunk: a boldogságra. Banális és mégis
megfejthetetlen a kérdés, hogy mit jelent boldognak lenni? Hogyan találhatjuk meg ezt az
érzést? Mit kell tennünk azért, hogy ne múljon el? Mennyi vágy, bátorság, akarat, kitartás és
tudatosság szükséges?
Irina, Olga és Mása nővérek. Fivérükkel, Andrejjel látszólag békésen élnek egy olyan csendes
vidéki környezetben, amelyben szinte látni, ahogy a tea gőzölgése is lelassul. Másként telik itt
az idő, mint Moszkvában – ahova mind visszavágynak. Ahogy múlnak a lelassult percek,
végtelen terek nyílnak a nagy álmoknak, terveknek, önmegvalósításnak, karriernek és a
lehetséges, vagy a lehetetlen szerelmeknek. Majd hirtelen valami megfoghatatlan akadályba
ütközik minden. Pedig a csomagok útra készen, akár a három nővér is.
Hogyan és meddig lehet létezni ott, ahol minden apró történést beleng az apa és egy olyan
moszkvai gyerekkor emléke, ami az évek teltével már-már halványodni kezdett? A boldogság
lehetőségei kifakulni látszanak, vastag porként telepszenek rá minden Moszkvába előkészített
csomagra, álomra. Szinte észrevétlenül válik minden tragikussá, ami azelőtt csak szomorú,
vagy nyomasztó volt. Pedig ez egy békés, csendes, vidéki környezet. Ahol akár boldogság is
foganhatna.
A szereposztás tagjai: Bocsárdi Magor, Boros Mária | Szilágyi Míra, Bartha Boróka, Vajda
Gyöngyvér, Moșu Norbert-László, Máthé Annamária, Faragó Zénó, Kolozsi Borsos Gábor,
Fodor Alain Leonard, Nagy Csongor-Zsolt, Tamás Boglár.
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Az produkció díszletét és jelmezeit Márton Erika tervezte, az előadás zeneszerzője Bocsárdi
Magor, képzőművészként közreműködött Ferenczi Zoltán.
A produkció a Nemzeti Kulturális Alap (NKA), Hargita Megye Tanácsa és a Communitas
Alapítvány támogatásával valósul meg. Külön köszönet a gyergyószentmiklósi Salvator
Alapítványnak és Baricz Tamás Csabának.
Az előadást 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Felhívjuk a nézők figyelmét, hogy az előadásban
élő állatok (ló és galamb) is szerepelnek.
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http://szinhaz.net/2018/12/28/boros-kinga-ebben-a-varosban/
BOROS KINGA: EBBEN A VÁROSBAN
A. P. Csehov: Három nővér – Figura Stúdió Színház
2018. november, Folyóirat
Sehol máshol nem fog tudni így megszólalni az előadás, ilyen hitelesen, mint Gyergyóban.
Ami itt igazság, az egy vendégjátékon póz lesz. És mégis oly rokonszenves nekem a
bátorság, amellyel az alkotók elfordulnak az (erdélyi, budapesti, bukaresti, európai stb.)
szakma feltételezett elvárásaitól, és csinálnak egy minden értelemben gyergyói előadást.
Ez a Három nővér nem attól „helyspecifikus”, hogy belakja a művház architektúráját,
hanem attól, hogy ebből a városból fakad fel. Kár, hogy „Moszkvából” ez sem látszik.
Szokás errefelé kőszínházat abban mérni, hogy játszott-e már Csehovot – van-e hozzá izmos
társulata, sok és sokféle tehetséges színésze, határozott kézjegyű rendezője. A Három
nővér egy 1986-os előadásának főpróba-jegyzőkönyvében találkoztam először ezzel a
mértékkel. Az 1948-ban alapított sepsiszentgyörgyi színház repertoárján akkor jelent meg az
első Csehov, amit a helyi kultúrbizottság úgy értelmezett, közel negyven év után a kis vidéki
teátrum végre felzárkózott a többi erdélyi társulathoz. Az elsőre akár bájosan naivnak ható
elvárás mögött többféle ok sejthető, közülük csak egy, hogy Csehov comme il faut szerzőnek
számított a kommunista Romániában. Interjúhelyzetben[1] ütötte meg a fülem ugyanez a
gondolat: Csehovot játszani annyi, mint megugrani egy lécet. Az ő darabjain tanulják ma is a
színiiskolákban az (egykor kötelező módon és kizárólagosan) realista színjátszást, így aztán
feltételezhető, hogy színpadi alkotónak későbbi pályája során már az újratalálkozás ténye a
megmérettetés érzésével jár. És azt is mondhatnánk, az önmagát a drámaszöveg autonóm
rendezői olvasataként definiáló színház – ami Erdély legtöbb repertoárszínházára, illetve az
erdélyi repertoárszínházra a legtöbb esetben érvényes – Csehovban találja meg a maga ideális
prima materiáját. Anton Pavlovics „mindent megírt”, darabjainak sokféle játékvariánsa van, így
nézőként is gyakran kerülünk abba a helyzetbe, mint például a „Sirályok évében”, 2015-ben,
hogy a különböző színreviteleket egymáshoz képest látjuk, szemünkkel egymásra kopírozzuk.
Amint most Gyergyószentmiklóson arra várakozva, hogy elkezdődjön a Három nővér, a néhai
Prozorov papa letakart mellszobra azonnal felidézte bennem Tompa Gábor tíz évvel ezelőtti
kolozsvári rendezésének hasonló elemét, a játékteret uraló hatalmas szobor katonát. Onnan, a
messzi Kolozsvárról jött Gyergyóba színházat vezetni Albu István 2016 decemberében.
A Figura Stúdió Színház az ő rendezésében játszik első alkalommal „nagy” Csehovot.
A Medve, a Leánykérés és a Lakodalom közel tizenöt éve volt műsoron. Az még egy másik
Figura volt: ma nemcsak az igazgató új, az akkori szereposztásból ketten maradtak a társulatnál.
Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely, Temesvár, Szombathely, Helsinki színházi életét erősítik
a valamikori többiek. És Kolozsvárt, Marosvásárhelyt… ahogy veszem sorra az erdélyi
társulatokat, talán nincs is olyan, ahol ne dolgozna legalább egy Figurán képződött színész.
Nem könnyű megmaradni Gyergyóban. Ebben a városban mindenekelőtt hideg van, jó szláv
éghajlat. Kilenc fokot mérünk szeptember elején az előadás napján, a negyedik felvonásra
plédeket osztogatnak a nézőknek. A vonatállomás, ha nem is húsz versztányira, de jó messze
van, senki sem tudja, miért. Ebben a városban – ahol a járdák állapotát kéri számon a
kommentelni nem rest adófizető, valahányszor a Figuráról esik szó a helyi online sajtóban –
színházat csinálni igazán luxus. Minden értelemben: a járdák állapota valóban katasztrofális, a
városfejlesztés szempillantás alatt felinna egy színháznyi pénzt; illetve a színházat értékelni
tudó helyi közönség sem lóg a csilláron. Ebben a városban három nyelvet tudni igazán
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fényűzés. Nemcsak fényűzés, hanem egyszerűen haszontalan dolog, mint a hatodik ujj. Ebben a
városban színésznek lenni kétféleképp lehet. Vagy egy életen át elvágyódni, vagy színházzá
gyúrni elvágyódást és hideget,[2] hinni, hogy nincs és nem is lehet olyan unalmas és szomorú
város, melyben az okos, képzett ember felesleges volna. Mert önök után talán már hat olyan
ember lesz, mint önök, aztán tizenkettő, és így tovább, míg végül az ilyenfajta emberek alkotják
majd a többséget.

Máthé Annamária, Bartha Boróka, Faragó Zénó. Fotó: Bartalis Előd
Itt maradok vacsorára, mondja erre Mása szerepében Vajda Gyöngyvér, noha pár perce még
kifelé bámult a gyergyói művelődési ház előcsarnokának üvegajtaján, indulni akart a nyúlós
őszi esőbe. Amire Kuligin felbukdácsol biciklijével a művház lépcsőjén (pazar kis bohócszám
ez Moșu Norberttől), nője és Versinyin már meghitten beszélget egy könyvről a zöld nejlonba
csomagolt, költözéshez előkészített kanapén. Versinyin, a házhoz jött Moszkva, egyértelmű
alfahím itt. Faragó Zénó érkezésekor, mint elbűvölt csitrin, izgatott vihorászás lesz úrrá a
nézőtéren – nem részletezem, kár lenne lelőni a poént (mert azért mégiscsak egylövetű puska
ez az antré). Magabiztosan méri fel a kínálatot, mennyire megnőttek, mondja, és tekintete Irina
(Máthé Annamária) csípőjén, mellén matat. Olga (Bartha Boróka) első zavarában elbújik előle,
az oszlop mögé húzódva majd felfalja a szemével. Nem lesz ebből egyhamar költözés.
Befelé haladunk az előcsarnokból, a vélt szerelem álomvilágba húz: Moszkva odabent van. A
B. Angi Gabriella nevét viselő stúdióteremben a vágyott főváros méternyi miniatűrje, tarka
hagymakupolás házikók a bokáig érő pihehóban. Itt esedezik egy kis teáért Másának a
felgerjedt Versinyin, Olgának az asszonyt cserélni kész (!) Kuligin. Több, gazdagabb ez, mint
frappáns utalás a brit rendőrség oktatóvideójára a tea és a kölcsönös beleegyezésen alapuló
szexuális kapcsolat megfeleltetéséről. A vágyak rendre tilosba vagy zsákutcába futnak, a „teát”
senkinek nem szolgálják fel. Nem marad más, mint filozofálni. Irina és Tuzenbach (Fodor Alain
Leonard) épp úgy elbeszél egymás mellett, mint Versinyin és Mása, négyen mondják egyszerre,
ki-ki a magáét – a csehovi párbeszéd kvinteszenciája ez a jelenet. Szoljonij (Kolozsi Borsos
Gábor) nem filozofál és nem esedezik, ő kis híján megerőszakolja Irinát.
A tűzvészt a nagyterem széksoraiból nézzük: a színpadon ház formájú nejlonsátor olvadozik a
forróságtól. Lecsorognak a falak, elolvad a ház, mint az atyai örökség, amelyet Andrej lassan,
de biztosan elkártyáz. Ahogy a játékidőben haladunk előre, vándorlásunk a Márton Erika
tervezte terekben egyre izgalmasabb. Kell-e mondani, hogy a kegyelemdöfést a negyedik
felvonás adja. A művház belső udvarán találjuk magunk – legbelül, mégis egy űrben, a
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szabadban, de ahonnan nincs kiút. Hiába csomagolták össze a Prozorov testvérek az egész
életüket – a falak, a tető, mintha a teljes épület nejlonba húzva, átkötve –, innen elmenni nem
tudnak; csak kerengni lehet, enni, inni, aludni, aztán meghalni. Ez a romlott levegő
megnyomorítja a gyerekeket, és kialszik bennük az isteni szikra, és ugyanolyan szánalomra
méltó, egymáshoz hasonló holttestek lesznek, mint apáik és anyáik, mondja bele Andrej
(Bocsárdi Magor) egyenesen a babakocsiban alvó gyereke arcába, bele a mi arcunkba. Jó vastag
ceruzával dolgozik ebben a felvonásban a rendezés: mikroportos hangosítás, kivetítő, tetőről
alázuhanó hulla, kalitkából felröppenő galamb. Visszamenőleg mást is megértek abból, hogy a
szándékosan visszhangosra állított megszólalások, a minden szereplő arcát eltakaró
napszemüveg véget vet a karakterábrázolásnak. A Csebutikint meghívottként játszó Nagy
Csongor-Zsolt a végjátékban swingelhet könnyű lábbal annak ellenére, hogy az előző
felvonásokat roggyantott térddel csoszogta végig, és nem puszta tréfa az, ha a negyvenes
színész a hatvanas szerepben huszonkettőnek mondja magát. Elmosódnak az életkorok, mert
nem fontosak, a kiszáradás, a felejtés, az elszürkülés egyként leng át idős és fiatal életet.
Létélmény ez, nem egyéni sors.
Bizonyára nem Albu István az első, aki hasonlót olvas ki Csehovból. Viszont ráolvassa a
városra, és ettől felbecsülhetetlen helyi értéket kap a produkció. Bárcsak tévednék: sehol
máshol nem fog tudni így megszólalni az előadás, ilyen hitelesen, mint Gyergyóban. Ami itt
igazság, az egy vendégjátékon póz lesz. És mégis oly rokonszenves nekem a bátorság, amellyel
az alkotók elfordulnak az (erdélyi, budapesti, bukaresti, európai stb.) szakma feltételezett
elvárásaitól, és csinálnak egy minden értelemben gyergyói előadást. Ez a Három nővér nem
attól „helyspecifikus”, hogy belakja a művház architektúráját, hanem attól, hogy ebből a
városból fakad fel. Kár, hogy „Moszkvából” ez sem látszik.
Mi? A.
P.
Csehov:
Három
nővér
Hol? Figura
Stúdió
Színház,
Gyergyószentmiklós
Kik? Bocsárdi Magor, Boros Mária/Szilágyi Míra, Bartha Boróka, Vajda Gyöngyvér, Máthé
Annamária, Moșu Norbert-László, Faragó Zénó, Fodor Alain Leonard, Kolozsi Borsos Gábor,
Nagy Csongor-Zsolt, Tamás Boglár / Díszlet- és jelmeztervező: Márton Erika / Zeneszerző:
Bocsárdi Magor / Képzőművész: Ferenczi Zoltán / Rendező: Albu István
[1] Boros Kinga, „Színház, város nélkül. Beszélgetés Kolcsár Józseffel, a kézdivásárhelyi
Városi
Színház
igazgatójával”, Játéktér 4,
1.
sz.
(2015):
26–29.
[2] A Hideg. Négy valótlan történet Gyergyószentmiklósról című előadást 2018 márciusában
mutatták be Elise Wilk szövegéből, Leta Popescu rendezésében.
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http://kulter.hu/2018/10/prozorovek-vezette-szinhazbejaras/
PROZOROVÉK VEZETTE SZÍNHÁZBEJÁRÁS
ANTON PAVLOVICS CSEHOV: HÁROM NŐVÉR
2018. OKT. 30.
Írta: Gyürky Katalin színházvizuálkult kategóriában
Mindig is az volt a benyomásom, hogy a legtragikusabb sorsa a három nővér közül
Másának van. Annak ellenére érzem így, hogy a dráma elején, amikor a húga, Irina
névnapjára gyülekeznek a házukba a barátok és ismerősök, az állandó Moszkvába
vágyáson túl egyelőre semmi oka nincs a túlzott szomorkodásra. Apjukat egy éve
eltemetették, tehát a gyászév letelt. Mégis igazolva láttam a benyomásomat, amikor
megnéztem Albu Istvánnak a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház társulatával
készült Három nővér-adaptációját, amely egyértelműen Mása tragikumára építve indul.
Amíg Olgát (Bartha Boróka) kékben, Irinát (Máthé Annamária) pedig fehérben látjuk, Mása
(Vajda Gyöngyvér) feketében tűnik fel, mint aki még mindig gyászol, illetve gyászolja az
addigi elrontott és a még csak ezután következő tragikus sorsát – előre.
Az adaptáció I. felvonása stílszerűen a színház előterében játszódik, hogy szó szerint az
utcáról érkezzenek meg a vendégek a legkisebb lány névnapjára.
Az a közlekedési eszköz pedig, amivel az egyes szereplők „berontanak” a Prozorov-házba, a
rendezés egyik nagy bravúrja: hisz az, amivel közeledik, minden egyes érkezőnek kiválóan
tükrözi a személyiségét. Versinyin (Faragó Zénó), a „hős lovag” Versinyin, Mása szívének
elrablója szó szerint belovagol a közegbe, „ellenfele”, Kuligin, a Moșu-Norbert László által
kiválóan megtestesített bugyuta, de fennhéjázó Mása-férj biciklin érkezik, Natasát (Szilágyi
Míra) pedig, a család későbbi tönkretevőjét egyenesen taxi szállítja majdani botrányai
színhelyére.
Ám ezek a vendégek sajátos atmoszférájú házba érkeznek, ahol minden zöld fóliával
letakart díszletekkel van körülvéve.
Azt gondolnánk, hogy a felvonás során ezek a fóliák majd lekerülnek az egyes tárgyakról, de
tévedünk. Egyedül a tükörről „rántja le a leplet” Olga egy adott pillanatban, amely megoldás
több szempontból szimbolikus: egyfelől arra szólít fel minden egyes szereplőt, hogy
csatlakozzék Másához, s nézzen szembe a sorsával, másfelől az, hogy egyes egyedül a tükör
kerül ki a takarásból, további várakozásban tartja a nézőt. Vajon mi minden van elfedve a többi
fólia alatt? Természetesen nem csak konkrét, hanem átvitt értelemben véve is. Az adaptáció
újabb felvonásai ezen leplek mögül mit fognak még feltárni?
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Nos, Albu István rendezésének II. felvonása nemcsak, hogy egy újabb térbe, a teátrum
stúdiószínházába invitálja az ily módon sajátos színházbejárásra „rávett” nézőt, hanem az
elfojtott vágyak színhelyére, Moszkvába is, hiszen Márton Erika díszlettervező és Ferenczi
Zoltán képzőművész munkájának köszönhetően itt egy kisebbfajta orosz főváros tárul elénk. A
Kreml, a Vaszilij Blazsennij-székesegyház, egy jellegzetes hagymakupolás templom és
különböző moszkvai lakóépületek makettjét látjuk magunk előtt a „behavazott” színpadon,
hogy itt, a vágy helyének szimbóluma segítségével Mása és Versinyin már az I. felvonásban
egyértelmű egymás iránti vonzódása, s más szereplők vágyai is a felszínre kerülhessenek.
A vágyak és azok megvalósíthatatlan mivolta közti feszültség így egyre érezhetőbbé válik.
Ennek szintén kiváló szimbóluma, amikor a nővérekhez az I. felvonás utolsó vendégeként
megérkező, Natasa kezét megkérő báty, Andrej a hegedűjét gitárként pengetve toppan be a
színre. Elrontott életét a nem rendeltetésszerűen használt hangszere mellett az Andrejt kiválóan
megformáló, az előadás zeneszerzőjeként is jegyzett Bocsárdi Magor rossz testtartása,
behajlított háta, előrehúzott válla jelképezi. Mert ekkorra ő már – Mását követve – tisztában
van azzal, hogy sem a Natasa melletti magánélete, sem pedig a karrierje nem olyan, mint
amilyennek elképzelte.

Abban, hogy ez a felismerése tudatossá váljon, partnere az öreg dada, Anfisza (Tamás Boglár)
kéne legyen: jobb híján vele osztja meg a sirámait, csakhogy Albu rendezésében Anfisza nagyot
hall, vagyis nem feltétlenül azt hallja meg, amit mondanak neki. Ha az elrontott élet
fültanújának rossz a hallása, az azt mutatja, hogy az üzenet küldője siránkozik ugyan, de még
mindig nem akarja – magának se – bevallani, mennyire „elszúrta”.
A fiatalemberben továbbra is ott munkálnak az ábrándok.
Amikor Anfisza – egy általa hallott anekdota alapján, miszerint egyszer valaki kötelet húzott
Moszkva városa felé – összeköti egy zsineggel a Blazsennijt és a hagymakupolás templomot
jelképező makettet, Andrej ezen a kötélen egy figurát – úgy, mintha saját magát – végigsétáltat.
Mindezt a lesz ő még boldog férj és lesz ő még moszkvai egyetemi tanár hitben.
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Miközben a lányok élete továbbra is változatlan:
Olga tanít, Irina a postahivatalban dolgozik, s hol Tuzenbach (Fodor Alain Leonard), hol
Szoljonij (Kolozsi Borsos Gábor) környékezi meg, illetve az a Csebutikin (a kiváló Nagy
Csongor-Zsolt előadásában), aki Albu rendezői koncepciójában – szintén nagyon ötletesen –
folyton Irina körül lebzsel: mintha benne látná viszont a nővérek édesanyját, akibe egykoron
olyannyira szerelmes volt.

Továbbra is csak Mása néz szembe a dolgokkal, így viseli Versinyin „ostromát”. Ahogyan
utóbbi a makettek közt szerelmet vall a nőnek, az a szerelmesek közötti kémia működtetésének
mintapéldája.
Közben folyamatosan fúj a hideg orosz szél, hogy átsodorjon bennünket ennek a sajátos
kulisszajárásnak, vagyis az előadás III. felvonásának színhelyére, a teátrum
nagyszínpadára.
Ahol az a bizonyos szél a tüzet nem volt képes eloltani, így díszletként a leégett házat s a
lakásbelsőt látjuk. Ahol a ház falát szimbolizáló fóliák szaggatásával érzékeltetik velünk a
mindent leégést, s ahol épp e megoldásnak hála az I. felvonás várakoztatása is értelmet nyer.
Az első rész letakart díszleteiről mintha ezen a helyszínen, a tűz által „maródna le” a lepel,
ami egyenértékű lesz a lelki lemaródás, azaz a szembenézés időszakával.
Az, hogy Mása ebben a felvonásban színt vall a nővérei előtt, a magatartásától egyáltalán nem
idegen, de látjuk itt az eddig halál ostobának, mégis fontossága tudatában lévőnek ábrázolt férj,
Kuligin belső drámáját is. Csebutikin is megmutatja „belső égésre” való hajlamát a rengeteg
alkohol elfogyasztásával, s Szoljonij is felteszi Irinának végre a kérdést: „ha a báró itt lehet, én
miért nem lehetek itt?” Véleményem szerint ebben a „legütősebb”, s a legerősebb színészi
alakításokkal bíró felvonásban már csak Olga próbál „lavírozni” a vágyak és a valóság között
a húgainak nyújtott szerelmi és házassági tanácsaival. De húgai szerelem okozta „belső tüzét”
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itt már sem az ő szavai, sem pedig a felvonást végigkísérő, elvileg a valódi tűz eloltására
„kirendelt” slag sem tudja enyhíteni.

Egy másik klasszikussal élve mondhatnánk, hogy „szó bennszakad, hang fennakad, lehellet
megszegik”, nincs tovább, de Albu rendezése a dráma IV. felvonását, így az előadás IV. részét
illetően is szolgál számunkra meglepetéssel. Mert képes a rendkívül tragikus hangvételű III.
felvonásból átvezetni a nézőt a színház teraszára úgy, hogy ezzel ne csak új helyszínre, hanem
az eddig látottakhoz képest teljesen új műfajba is csöppenjünk.
Mintha egy filmet látnák magunk előtt, amelyben Csebutikin mint rendező próbál
instrukcióival irányítani, de mindhiába.
Hiszen a szereplők a teljes érzelmi lelepleződés után magukat „visszarejtik” egy-egy sötét
napszemüveg mögé, mintha mi se történt volna a III. részben, így próbálnak továbbélni, így
próbálják továbbvinni reménytelen mindennapjaikat.

Igazi csehovi „elbeszélünk egymás mellett”-felvonás ez.
Mindenki hajtja a maga igazát, de igazi énjét a tűzvészes jelenetek után már csak két ember
vállalja: Mása, aki ekkorra nemcsak, hogy majdnem eszét veszti a Versinyin iránt érzett
reménytelen szerelmétől, de Albu rendezésében bele is őszül ebbe, valamint Natasa, aki az
eddigre teljesen kisajátított lakás egyik ablakából jogot formál az irányításra. Itt, a IV.
felvonásban végre olyannak látjuk Natasát, amilyennek addig is szerettük volna, csak valahogy
Szilágy Míra játékából ez kevésbé jött ki: állatiasan kegyetlennek, számítónak, vadnak és
aljasnak.
Mindezek hátterében pedig zajlik a párbaj, aminek tudjuk a végét, s ahol „végre” eldörren
az a bizonyos csehovi puska is.
Mi pedig a terasz hideg levegőjében igazi katarzist élünk át a fennmaradt és fennálló csehovi
reménytelenség láttán: Andrej szüntelen, körkörös, így örök babakocsi-tologatása, Anfisza
semmit sem javuló értetlensége, Mása szintén körkörös, ugyanazt a mondókát ismételgető
őrülete, s Olga mit sem változott, nyugtatni, csitítani igyekvő jelleme szó szerint átitat
bennünket ezzel.
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Anton Pavlovics Csehov: Három nővér. Rendezte: Albu István. Játsszák: Bocsárdi Magor,
Szilágyi Míra/Boros Mária, Bartha Boróka, Vajda Gyöngyvér, Máthé Annamária, Moșu
Norbert-László, Faragó Zénó, Fodor Alain Leonard, Kolozsi Borsos Gábor, Nagy CsongorZsolt, Tamás Boglár. Figura Stúdió Színház, Gyergyószentmiklós, 2018. október 6.
A fotókat Bartalis Előd készítette.
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http://www.jatekter.ro/?p=27090

ÚJ SZEREPOSZTÁSSAL LÁTHATÓ A MÁRTÍROK A FIGURÁNÁL
2018-09-19 · by Játéktér · in színházak hírei
Szeptember 21-én, péntek este 7 órától új szereposztással tekinthető meg a Figuránál
Keresztes Attila rendezésében Marius von Mayenburg drámája, a Mártírok. Az előadásban
Benjamin Südel szerepében Pignitzky Gellért helyett Gedő Zsolt lesz látható.
Mayenburg drámája olyan kérdéseket fogalmaz meg, amelyekre választ találni nem egyszerű,
nem kényelmes és nem is jóleső.
Mi történik, ha a Szentírás olyan közegbe kerül, amely pont azért nem tud mit kezdeni vele,
mert elszakadt ettől a kultúrától? Megfoganhat erős és igaz hit ilyen helyzetben? Vagy csak a
két szemlélet ellentétéből fakadó feszültség marad, melyet felülírnak azok az aktuális
szabályok, melyek kizárják a több ezer éves narratíva ellenérveit?
Benjamin azt hiszi, hogy az általa gyakorolt vallásosság az egyetlen helyes módja a
létezésnek és az önreflexiónak, de nincs tudatában annak, hogy rosszul értelmezi a Szentírást.
Az éppen kamaszodó fiú hirtelen kialakult hitét a környezete képtelen megérteni, talán nem is
akarja. Hiába gátolják, Benjamin a fegyelmi eljárások hatására sem akar megváltozni. Így jut
el a történet egy olyan visszafordíthatatlan helyzetig, amelyben már az is tragédia, hogy
bűnösök helyett csak megoldatlan problémákat (meglehet, mártírokat) találunk.
Jegyek ára 15 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 10 lej. Jegyek válthatók munkanapokon 15.00
és 19.00 óra között a Figura Stúdió Színház előcsarnokában található jegypénztárban.
Helyfoglalás és információk a 0752-227-011-es telefonszámon, vagy az org@figura.ro e-mail
címen.
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https://szinhaz.hu/2018/10/29/a_vagy_villamosat_mutatja_be_a_figura
A VÁGY VILLAMOSÁT MUTATJA BE A FIGURA
2018. október 29. hétfő, 17:06
Tennessee Williams klasszikusát Botond Nagy állítja színpadra a gyergyószentmiklósi
Figura Stúdió Színházban.
A középkori térképeken az ismeretlen területeket egy Hc svnt dracones felirattal jelölték. Ma
már azzal büszkélkedhetünk, hogy minden ismeretlen területet meghódítottunk és belaktunk.
De mi történt a szörnyetegeinkkel? Azokkal, amik a belső ismeretlen tájainkban tanyáznak?
Meddig bújhatunk a nevünk és származásunk mantrázása mögé a valóság elől? Mit vállal fel
az ember a túlértékelt szerelemért? Hány csapdába vagyunk hajlandók beleesni egy ronccsá
értelmezett illékony érzelemért? Minek az ellentéte a vágy?

Az előadás próbafotója (fotó: Bartalis Előd)
A vágy villamosa szereplői különböző belső tájakból szólalnak meg, de mindegyik
megszólalásban a túlélés ösztöne visszhangzik. Hogyan lehet túlélni? Ki hogyan éli túl ezeket
a meghódított és belakott területeket, amiket – jobb híján – valóságnak nevezünk?
A rendezőnek – A Homokszörny és az Anyegin után – ez a harmadik munkája a társulattal.
Az előadás szereplői: Bartha Boróka, Faragó Zénó, Szilágyi Míra, Kolozsi Borsos Gábor,
Gedő Zsolt és Dávid A. Péter. Az előadás bemutatója október 30-án, este 7 órától lesz a
Figura Stúdió Színházban, majd ezt követően november 5-én, este 7 órától látható újra
ugyanott.
(Forrás: Figura Stúdió Színház)
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http://www.jatekter.ro/?p=27473

A VÁGY VILLAMOSÁT MUTATJA BE A FIGURA
2018-10-29 · by Játéktér · in színházak hírei
A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház október 30-án, kedd este 7 órátólmutatja be
Tennessee Williams klasszikusát, A vágy villamosát. Az előadást Botond Nagy jegyzi
rendezőként, akinek A Homokszörny és az Anyegin című produkciók után ez a harmadik
munkája a társulattal. A bemutatót követően az előadás november 5-én, hétfő este 7
órától látható újra.
A középkori térképeken az ismeretlen területeket egy Hcsvntdracones felirattal jelölték. Ma
már azzal büszkélkedhetünk, hogy minden ismeretlen területet meghódítottunk és belaktunk.
De mi történt a szörnyetegeinkkel? Azokkal, amik a belső ismeretlen tájainkban tanyáznak?
Meddig bújhatunk a nevünk és származásunk mantrázása mögé a valóság elől? Mit vállal fel
az ember a túlértékelt szerelemért? Hány csapdába vagyunk hajlandók beleesni egy ronccsá
értelmezett illékony érzelemért? Minek az ellentéte a vágy?
Mint mindig, most is dönthetünk. Dönthetünk, hogy mennyi utat engedünk az ösztöneinknek.
Dönthetünk, hogy mennyit akarunk megérteni Blanche du Bois-ból, egy halott fiú jelenéseiből,
vagy a jelenünkből inspirálódott környezetből.
A vágy villamosa szereplői különböző belső tájakból szólalnak meg, de mindegyik
megszólalásban a túlélés ösztöne visszhangzik. Hogyan lehet túlélni? Ki hogyan éli túl ezeket
a meghódított és belakott területeket, amiket – jobb híján – valóságnak nevezünk?
Az előadás a Bethlen Gábor Alap, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az RMDSZ és
a Communitas Alapítvány támogatásával valósult meg.
A bemutatóra a jegyek ára egységesen 20 lej. A következő előadásra a jegyek ára 15 lej,
diákoknak, nyugdíjasoknak 10 lej.
Jegyek válthatók munkanapokon 15.00 és 19.00 óra között, vagy előadások előtt fél órával a
Figura Stúdió Színház előcsarnokában található jegypénztárban. Helyfoglalás és információk
a 0752-227-011-es telefonszámon, vagy az org@figura.ro e-mail címen. Online jegyvásárlás
a www.biletmaster.ro oldalon.
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https://szekelyhon.ro/aktualis/amerikai-klasszikust-mutat-be-a-gyergyoszentmiklosi-szinhaz
AMERIKAI KLASSZIKUST MUTAT BE A GYERGYÓSZENTMIKLÓSI SZÍNHÁZ
Pethő Melánia • 2018. október 28., 15:42
Az évad második bemutatójára készül a Figura Stúdió Színház: Tennessee Williams A vágy
villamosa című drámáját kedden este mutatja be a társulat. Az előadást Nagy Botond jegyzi
rendezőként.
A fiatal, D-Butan-T-díjas Nagy Botond korábban két darabot (A Homokszörny, Anyegin)
rendezett a Figuránál. Bevallása szerint A vágy villamosának színpadra állítását is csak a
gyergyószentmiklósi színészekkel tudta elképzelni. A darab főszereplője, Blanche DuBois
alakjának megformálása például Bartha Boróka számára olyan feladat tud lenni, amiben
tehetségének és művészetének teljes arzenálját meg tudja mutatni. Az előadás részben egy
hőstett is a részéről, ami tökéletesen alá van támasztva a társulat többi tagja által –
fogalmazott Nagy Botond. Az előadásról azt mondta, nagyon színészcentrikus, eddigi
karrierje legletisztultabb munkája. HIRDETÉS Kali Ágnes dramaturg elmondta, az
előadásnak több központi témája van, a főszereplő jellemének bemutatásán túl megjelenik
benne például a családon belüli bántalmazás, az agresszivitás vagy a homoszexualitás. Az
alkotók állítják, a születendő előadáshoz nagyon sokat adott Gyergyószentmiklós hangulata.
„Nem hiszem, hogy máshol ilyen asszociációk kerültek volna be a darabba, mint itt” –
fogalmazott Kali Ágnes. A főszereplőt alakító Bartha Boróka rámutatott, A vágy villamosa
című drámából filmek és számtalan színházi előadás született, a Figura előadása ezektől eltérő
megközelítésben tárgyalja a szöveget. Az előadás megtekintése 16 éves kortól ajánlott. A
bemutatóra jegyek válthatók munkanapokon 15 és 19 óra között, vagy előadás előtt fél órával
a Figura jegypénztárban. Online jegyvásárlás a biletmaster.ro oldalon. Helyfoglalás és további
információ a 0752-227-011-es telefonszámon, vagy az org@figura.ro e-mail címen kérhető.
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http://www.jatekter.ro/?p=27376

ÚJABB FELOLVASÓSZÍNHÁZI ELŐADÁS A FIGURÁNÁL
2018-10-17 · by Játéktér · in színházak hírei
Október 19-én, péntek este 7 órától újabb felolvasószínházi előadás bemutatójára kerül sor a
Figuránál. Ezúttal Dézsi Szilárd rendezésében Ondřej Novotný Összeomláscímű drámáját
olvassák fel a Figura Stúdió Színház színészei.
Ondřej Novotný (1984) dramaturg, forgatókönyvíró, színész, zenész, a brünni Zeneművészeti
Akadémián végzett. Elsősorban színdarabokat és rádiójátékokat ír. Témaválasztásában
sokoldalú, stílusát a furcsaság, a humor és a költőiség jellemzi. Az Összeomlás című darabja
arról szól, hogyan lehet viszonyulni a pusztuláshoz, hogyan lehet ellenállni a halálfélelemnek
és levetkőzni az ismeretlentől való rettegést.
Az felolvasószínházi előadásra – melynek helyszíne a Figura Stúdió Színház épületében
található YourLivingRoom – a belépés ingyenes. Információk a 0752-227-011-es
telefonszámon, vagy az org@figura.ro e-mail címen.
Ondřej Novotný:
ÖSSZEOMLÁS
Felolvasnak:
Boros Mária, Fodor Alain Leonard, Máthé Annamária, Moșu Norbet-László, Tamás Boglár,
Vajda Gyöngyvér
Rendező: Dézsi Szilárd
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http://gyindex.ro/index.php/finomvegyes/kulturpont/item/3042-gyergyoremeten-esgyergyoditroban-a-figura-studio-szinhaz-hideg-cimu-eloadasa
GYERGYÓREMETÉN ÉS GYERGYÓDITRÓBAN A FIGURA STÚDIÓ SZÍNHÁZ
HIDEG CÍMŰ ELŐADÁSA
Szerző: Figura Stúdió Színház2018. november 19., 22:37
November 20-án, kedden 19.30-tól Gyergyóremetén a Balás Gábor Művelődési Házban,
november 21-én, szerdán 19.00 órától Gyergyóditróban a Kőrösi Csoma Sándor
Művelődési Házban látható a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház Hideg című
előadása.
A Hideg – melynek alcíme: Négy valótlan történet Gyergyószentmiklósról – egy olyan
előadás, melynek négy melankolikus, komikus és rejtélyes történetében önmagukra
ismerhetnek a gyergyószentmiklósiak. Megtudhatjuk például a hokipálya és a gyergyói
hokicsapat történetét. Mindezt az utcalámpák fényében. Kiderül, milyen egy különös
találkozás mínusz 50 fokban és feltehetjük a kérdést: Csíkszeredában, vagy
Gyergyószentmiklóson van hidegebb? Az előadás szól még rejtélyes eltűnésekről,
borvízforrásokról és végtelen krumpliföldekről. És közben felbukkan az örök fiatalság titkát
jelentő kék fény is. A produkció nem sorolható be a klasszikus műfaji kategóriákba, de
tartalmaz borzalmakat, szerelmet, rejtélyt... és egy kis sci-fit is.
Elise Wilk, a szerző így ír a darabról: „A Hideg egy Gyergyószentmiklósról szóló
áldokumentarista írás. A darab szereplői soha nem léteztek, a történetek is a fantázia
szüleményei.
Az egyetlen létező tény, hogy Gyergyószentmiklóson nagyon hideg van. Amikor
beköszöntenek a hosszú, fagyos téli éjszakák és köd borítja a várost, az emberek behúzódnak
otthonaikba és meséket találnak ki. Mert így gyorsabban telik az idő. Mert így elszökhetnek
kis időre egy más világba. Meglehet, egyszerűen csak azért mesélnek, mert így kevésbé
magányosak. A Hideg arról az igényünkről szól, hogy mesélhessünk és meséket hallhassunk.”
A vendégjátékok Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei Kulturális Központ,
Gyergyóremete Polgármesteri Hivatala, valamint a Gyergyóditrói Polgármesteri Hivatal
közös támogatásával valósul meg.
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http://www.jatekter.ro/?p=27576
AZ EGYETLENNEL ÉS A DROGNAPLÓVAL TURNÉZIK KOLOZSVÁRON A
FIGURA
2018-11-12 · by Játéktér · in színházak hírei
A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház november 16-17-én Kolozsváron a Zug.zoneban mutatja be az Egyetlen és a Drognapló című előadásokat.
Györfi Csaba rendezésében Máthé Annamária Egyetlen című egyéni előadása november 16án, péntek este 7 órától látható; Faragó Zénó rendezésében Fodor Alain
Leonard Drognapló című egyéni produkciója november 17-én, szombat este 19.00 és 21.00
órától tekinthető meg.
Az Egyetlen című előadás kolozsvári turnéja a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) és a Bethlen
Gábor Alap (BGA) támogatásával valósul meg.
EGYETLEN (SZÍNHÁZI MERÉNYLET EGY TESTRE)
Egyetlen: az a szó, amiben elfér egy élet. Minden, ami volt és lesz, ott van egyetlen pillanatban,
egyetlen jó-rossz döntésben, egyetlen szerelemben, egyetlen lélegzetben, egyetlen… Kár lenne
nem észrevenni, hogy minden ember kivételes. Kár lenne nem észrevenni: egyetlenek vagyunk.
Ebből a felismerésből indult a próbafolyamat, azzal a szándékkal, hogy ami létrejön, az
személyes és önazonos lehessen. Az előadás a nőiség különböző szerepköreit vizsgálja néha
kritikusan, néha csak elmesélve, megidézve vagy éppenséggel megélve. Színházi merénylet
egy testre – az alkotók azért is választották ezt az alcímet az előadásnak, mert a téma adott
esetben maga a színész, aki saját életéből és tapasztalataiból is idéz pillanatokat, múltat,
vágyálmokat, vagy akár csak hallott dolgokat. Mindezt azért, hogy végül eljuthasson a saját
igazi hangjáig, a belső csendig és addig a mozdulatig, amiről eddig nem tudott. Az előadás több
kicsi szösszenet, amely egyetlen Nő testéből, lelkéből fakad.

Drognapló
Fotó: Jakab Lóránt
KUBISZYN VIKTOR MŰVE ALAPJÁN: DROGNAPLÓ
Kubiszyn Viktor, magyarországi író, újságíró, filmkritikus Drognapló című kötete 2011-ben
jelent meg. A naplószerű könyv tulajdonképpen az író vallomása a saját 16 évig tartó
drogfüggőségéről. A szövegek nem csak a függőség okozta fizikai és mentális elváltozás
mechanizmusaira világítanak rá, hanem a szabadulni akarás és visszaesés ördögi körét, majd a
végleges tisztulás lehetőségét is megmutatják.
Az előadás szövege a Drognapló sűrítménye, megtartja a történetet, a pszichikai eltorzulás és a
visszatérés, tisztulás különböző stációit. Hogy lehet az, hogy egyesek drogfüggővé válnak és
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mások nem? Mit nyújt és mit vesz el ez a világ? Milyen mélyre kell zuhanni ahhoz, hogy már
úgy tűnjön, nincs tovább? Mennyire erős kell legyen az az akarat, ami képes visszahozni a
realitásba? A produkciónak nem titkolt szándéka a drogprevenciós jelleg, de ugyanakkor tükröt
is állít a néző elé. Mert, ha őszinték vagyunk, bevalljuk: mindannyian függői vagyunk
valaminek, valakinek. A változni akarás és a hit pedig minden esetben ugyanolyan fontos.
Az előadásokra helyet foglalni a wrp_ticket@yahoo.com e-mail címen, vagy a ZUG.zone
Facebook oldalon, az Események fül alatt lehetséges.

A szóban forgó két előadásra, valamint a Váróterem Projekt és a ZUG további előadásaira
idén ingyenes a belépés az első éves egyetemisták számára. A támogatott jegyek a Kolozsvári
Kultúrközpont (CCC) Inclujiune elnevezésű programjának köszönhetőek, melynek célja,
hogy ingyenes hozzáférést nyújtson igényes kulturális eseményekhez. Az érdeklődők
a www.inclujiune.ro weboldalon igényelhetik és aktiválhatják az utalványt.

Az online platform néhány alapadat megadása és a ZUG.zone kiválasztása után egy kódot
generál, amely a helyszínen feljogosít egy kétszemélyes belépőjegy ingyenes kiváltására. A
kísérő személynek nem kell egyetemistának lennie. Az egyetemista az e-mail címére érkezett
kódot az e-maillel együtt felmutatja az esemény előtt. FIGYELEM! A helyfoglalás kötelező!
A jelenleg forgalomba kerülő utalványokat 2018. december 15-ig lehet felhasználni.
Részletek a www.inclujiune.ro oldalon.
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http://www.jatekter.ro/?p=27673

BUDAPESTEN A FIGURA STÚDIÓ SZÍNHÁZ EGYETLEN CÍMŰ ELŐADÁSA
2018-11-21 · by Játéktér · in színházak hírei
November 24-én szombat este 7 órától a budapesti Bethlen Téri Színházban a Sissi Őszi
Tánchét keretében látható a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház Egyetlen című
előadása. Máthé Annamária egyéni produkciójának budapesti turnéja a Nemzeti Kulturális
Alap (NKA) és a Bethlen Gábor Alap (BGA) támogatásával valósul meg.
Egyetlen: az a szó, amiben elfér egy élet. Minden, ami volt és lesz, ott van egyetlen pillanatban,
egyetlen jó-rossz döntésben, egyetlen szerelemben, egyetlen lélegzetben, egyetlen… Kár lenne
nem észrevenni, hogy minden ember kivételes. Kár lenne nem észrevenni: egyetlenek vagyunk.
Ebből a felismerésből indult a próbafolyamat, azzal a szándékkal, hogy ami létrejön, az
személyes és önazonos lehessen. Az előadás a nőiség különböző szerepköreit vizsgálja néha
kritikusan, néha csak elmesélve, megidézve vagy éppenséggel megélve. Színházi merénylet
egy testre – az alkotók azért is választották ezt az alcímet az előadásnak, mert a téma adott
esetben maga a színész, aki saját életéből és tapasztalataiból is idéz pillanatokat, múltat,
vágyálmokat, vagy akár csak hallott dolgokat. Mindezt azért, hogy végül eljuthasson a saját
igazi hangjáig, a belső csendig és addig a mozdulatig, amiről eddig nem tudott. Az előadás több
kicsi
szösszenet,
amely
egyetlen
Nő
testéből,
lelkéből
fakad.
EGYETLEN (színházi merénylet egy testre)
Alkotó-előadó: MÁTHÉ ANNAMÁRIA
Rendező-koreográfus: GYÖRFI CSABA
Tags: Bethlen Téri Színház, Egyetlen, Máthé Annamária, Sissi Őszi Tánchét
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http://www.jatekter.ro/?p=27935

A FIGURA STÚDIÓ SZÍNHÁZ ÉV VÉGI ELŐADÁSA
2018-12-28 · by Játéktér · in színházak hírei
A No Sugar zenekar közreműködésével év végi előadásra készül a gyergyószentmiklósi
Figura Stúdió Színház, Albu István rendezésében Martin McDonagh Macskabaj című
vígjátéka december 30-án, vasárnap este 7 órától látható. A produkció következő
időpontja: január 5., szombat este 7 óra.
Az előadás partnerségben jött létre a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központtal és
Hargita Megye Tanácsával. Az előadás a Bethlen Gábor Alap Támogatásával valósult meg.
A Macskabaj egy olyan fekete humorú vígjáték, melyben minden szélsőségesen alakul. Emiatt
lehetséges az, hogy nevetés tárgya lesz az a groteszk világ, amelyben céltalan fegyverhasználat
és érzéketlenség dominál.
De vajon mit eredményez az emberi butaság egy olyan veszélyes helyzetben, amikor kiderül: a
környék rettenthetetlen és hírhedt szakadárjának macskája meglehet, már nem is él.
Ettől a pillanattól kezdve a véres harcoké és a nagy szerelmeké a terep: Padraic és Mairead
hirtelen az egész környéket rettegésben tartja. De csak egy egészen rövid ideig.
Mert a Macskabajban minden olyan gyorsan változik és semmi nem történik természetesen.
Kivéve egy dolgot: hogy a macskák időnként el-elkóborolnak, majd hazatérnek.
A színdarab magyar nyelvű előadásait a THEATRUM MUNDI Színházi és Irodalmi
Ügynökség (Budapest) képviseli.
Információk és helyfoglalás a 0040-741-503-631-es telefonszámon, vagy az org@figura.ro email címen.
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http://www.gyindex.ro/index.php/finomvegyes/kulturpont/item/3103-macskabaj-a-figurastudio-szinhaz-ev-vegi-eloadasa-a-no-sugar-zenekar-kozremukodesevel
MACSKABAJ: A FIGURA STÚDIÓ SZÍNHÁZ ÉV VÉGI ELŐADÁSA A NO SUGAR
ZENEKAR KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
Szerző: Figura Stúdió Színház2018. december 18., 23:39
Év végi előadásra készül a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház, Albu István
rendezésében Martin McDonagh Macskabaj című vígjátékának zártkörű szakmai
bemutatójára december 19-én kerül sor.
A közönség számára is nyilvános előadás időpontja december 30., vasárnap este 7 óra. Ez
alkalomból a belépés ingyenes, azonban szükséges a helyjegy kiváltása a Figura Stúdió
Színház jegypénztárában, mely munkanapokon 15.00 és 19.00 óra között tart nyitva.
Helyfoglalás és információk a 0752-227-011-es telefonszámon, vagy az org@figura.ro e-mail
címen.
Az előadás közös partnerségben jön létre a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti
Központtal és Hargita Megye Tanácsával.
A produkció egyik különlegessége, hogy a No Sugar zenekar közreműködésével jön létre; az
előadásban elhangzanak az együttes saját dalai és feldolgozások is.

A Macskabaj pont amiatt a vérbő fekete humor miatt válik vígjátékká, melynek köszönhetően
a történet minden pillanata szélsőségesen alakul. Emiatt lehetséges az, hogy elszörnyülködés
helyett a nevetés tárgya lesz az a groteszk világ, amelyben a céltalan fegyverhasználat és az
emberi érzéketlenség dominál.
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Martin McDonagh szereplői nem csak buták, hanem végtelenül ostobák. Vajon mit
eredményez ez egy olyan veszélyes helyzetben, amikor kiderül: a környék rettenthetetlen és
hírhedt szakadárjának macskája meglehet, már nem is él.
Ettől a pillanattól kezdve a véres harcoké és a nagy szerelmeké a terep: Padraic és Mairead
(akár Bonnie és Clyde) hirtelen az egész környéket rettegésben tartja. De csak egy egészen
rövid ideig. Mert a Macskabajban minden olyan gyorsan változik és semmi nem történik
természetesen. Kivéve egy dolgot: hogy a macskák időnként el-elkóborolnak, majd
hazatérnek.
Az előadás az új évben legközelebb január 5-én, szombat este 7 órától és január 26-án,
szombat este 7 órától látható.
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https://hargitanepe.eu/evzaro-eloadast-tart-a-figura/
ÉVZÁRÓ ELŐADÁST TART A FIGURA
Macskabaj Gyergyószentmiklóson
Hargita Népe 2018. dec. 19.
A No Sugar zenekar közreműködésével tart évzáró előadást a gyergyószentmiklósi
Figura Stúdió Színház. Albu István rendezésében Martin McDonagh Macskabaj című
vígjátékát adják elő.

Évzáró előadásra készülnek. Közös produkció a No Sugarrel Fotó: Kolozsi Borsos Gábor
Éppen abból a fekete humorból kifolyólag válik vígjátékká a Macskabaj, amelynek
köszönhetően a történet minden pillanata szélsőségesen alakul. Emiatt lehetséges, hogy a
szörnyülködés helyett a nevetés tárgya lesz az a groteszk világ, amelyben a céltalan
fegyverhasználat, illetve az emberi érzéketlenség dominál – tájékoztat közleményében a
társulat. McDonagh szereplői nemcsak buták, hanem ostobák is, ugyanakkor a véres harcoké
és a nagy szerelmeké lesz a terep. Mint írják, a Macskabajban minden gyorsan változik, és
semmi nem alakul természetesen, kivéve egyetlen jelenséget: a macskák időnként
elkóborolnak, majd hazatérnek.
A megyei önkormányzat, illetve a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ által
támogatott előadás zárt körű, szakmai bemutatóját ma tartják, a nagyközönség pedig
december 30-án, vasárnap este 7 órától tekintheti meg. A belépés ez alkalomból ingyenes,
azonban helyjegyet kell váltani, amelyet munkanapokon 15 és 19 óra között tehetnek meg az
érdeklődők a színház jegypénztáránál.
Helyfoglalásért, illetve további információkért a 0752–227011-es telefonszámon vagy az
org@figura.ro e-mail-címen lehet érdeklődni.
Az előadást egyébként az új évben is játssza majd a társulat: a bemutatót követően,
legközelebb január 5-én, szombat este 7 órától, valamint január 26-án, ugyanebben az
időpontban tekinthető meg.

109

https://szekelyhon.ro/aktualis/abszurd-vigjatek-a-figura-es-a-no-sugar-kozos-szilveszterieloadasa
ABSZURD VÍGJÁTÉK A FIGURA ÉS A NO SUGAR KÖZÖS SZILVESZTERI
ELŐADÁSA
Gergely Imre • 2018. december 17., 16:11
Egy előadás azoknak, akik szeretik a fekete humort és a sok művért – így ajánlta a Figura
Stúdió Színház év végi produkcióját Albu István színházigazgató, a darab rendezője. A darab
alkotói mögött egy terrorista áll. Már a felvezető sajtótájékoztató sem volt szokványos Martin
McDonagh, Londonban élő ír származású drámaíró Macskabaj című abszurd vígjátékát
december 30-án, este 7 órától mutatja be a Figura a gyergyószentmiklósi színházban. A darab
zenei részét a No Sugar zenekar élőben „követi el”. A fekete macskát nem csak a babonások
hiszik vészjóslónak, a terroristák sem nyugodtak, főleg, ha a hírhedt szakadárvezér kedvence
a fekete kandúr, amelynek tetemére rátaláltak. A döglött állat miatt kezdődik a bonyodalom,
és amiatt fonódnak a sok fekete humorral átszőtt véres történet szálai a drámában – mondta el
a Figura újabb bemutatóját ismertetve Albu István.
A darab rendezője a szerzőről megemlítette, McDonagh tanítómesterként tekint mások mellett
Quentin Tarantinora, drámáin és filmjein is nagyon érződik egyfajta Tarantino-lenyomat. A
Macskabaj sem kivétel ez alól – kegyetlenség, humor és a könnyedség egyvelege. „Abszurdba
hajló vígjáték az értelmetlen és fölösleges erőszak megmutatásával” – fogalmazott Albu.
Az észak-ír terrortörténeten alapuló darabban nem idegen világ tárul a közönség elé. „A
terrorizmus napjainkban igencsak érvényes, nem is olyan messze tőlünk értelmetlenül
történnek brutális kegyetlenségek, és sajnos tetten érhető a mi világunkban is, még ha csak
saját blődségében is létezik. Példa erre a »székely terroristák« esete. Az észak-ír sors talán
hajaz egy kicsit az erdélyi magyar létezésre. Nagyon sok a közös probléma, a mentalitásbeli
hasonlóság és ez nem mindig csak a jó értelemben. Az emberi butaság is eléggé
hangsúlyozott ebben az előadásban, és hát be kell lássuk, hogy nekünk is van még hová
művelődnünk” – mutatott rá a rendező. Mint mondta, az előadás sok fekete humorral mutatja
be a túlzott erőszakot, a „kétoldalú történethez” saját fűszert adagol a Figura: a zenei részeket
a No Sugar zenekar fogja előadni a darabban. Terrorizmus- és háborúellenes számokkal és
feldolgozásokkal járulnak hozzá a történethez.
Semmiképpen nem egy megszokott vígjátékot mutatnak be. A nevetés ugyan garantált, de ne
egy könnyed és önfeledt szilveszter műsorra számítsanak a nézők. Fel kell készülni a fekete
humorra – mutatott rá Albu István. A december 30-i előadásra ingyenes a belépés, de a
korlátozott mennyiségű helyek miatt jelezni kell a részvételi szándékot, és ki kell váltani az
ingyenes belépőket. A bemutatót követően legközelebb 2019. január 5-én lesz megtekinthető
az előadás a Figuránál. Az előadás megtekintése 14 éven felülieknek ajánlott.
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