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– A tizenötödik éve szervezett Nemzetközi Szín házi
 Fesztivál világméretûvé fejlôdött. 2007-ben rádupláztak: a
május végi fesztivált követôen október és november folya-
mán újabb színházi ünnepet kezdeményeztek.

– 2007-ben Szeben Európa Kulturális Fôvárosa volt,
és az eseménysorozatot szervezô egyesület alelnöke-
ként gyakorlatilag én feleltem minden kulturális ren-
dezvényért, a stratégia kidolgozásáért, a válogatásért.
A május–június fordulóján megrendezett fesztiválon

elképesztô nyüzsgés volt, hiszen nagyjából hatvan
helyszínen napi harminc–ötven esemény zajlott nyolc-
vankétezer nézô elôtt.

– Ez a nézôszám szinte felfoghatatlan.
– A nagy utcai rendezvényekre, a Nagy Piac téren

tartott napi egy-két utcaszínházi elôadásra, könnyûze-
nei koncertre könnyen összegyûlik ötvenezer ember.
A fesztivál tapasztalatai nagy segítséget jelentettek a
Kulturális Fôváros megszervezésében is. Például a ti-
zenöt év alatt kifejlesztettük az ország legjobb önkén-
tes szolgálatát, amelyrôl az erre a címre várakozó eu-
rópai városok már esettanulmányt készíttettek, és
mintaként használják. A tavaszi Nemzetközi Szín házi
Fesztivál az éves rendezvénysorozat bizonyára legerô-
sebb pillanata volt, mindazonáltal mérete miatt hagy
némi frusztrációt a szakmai közönségben, hiszen kép-
telenség eljutniuk minden elôadásra, amely érdekli
ôket. Színházi fesztiválként indult, így is van bejegyez-
ve, idôvel azonban a legtágabb értelemben vett elôadó-
mûvészeti rendezvénnyé fejlesztettem. A színházi elô -
adások mellett helyet kap benne a tánc, a zene, az ut-
caszínház, a felolvasószínház, az in situ elôadások, a
performansz, a különbözô mûvészeti ágak mezsgyé-
jén mozgó mindenféle kísérletek, ugyanakkor kiállítá-
sokat rendezünk, könyveket adunk ki, elôadásbörzét
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A halott ember egy különösen élô – és persze a leg -
élôbb és legigazibb – szereplôvé is változott. Buoso
Donati fiktív figuráját a rendezô Bíró Józsefre bízta,
aki halálában testileg hajlékonyan adja át magát az
élôknek, ugyanakkor akarata töretlen, és földi igazság-
tevôje, Gianni Schicchi mellett boldogan gyôzedel-
meskedik. Nagyszerû pillanat „feltámadása”, amikor
Schicchi bejelenti, hogy a legnagyobb vagyontárgyak
ôt magát illetik. Mert a halott ember igaza gyôz az élôk
éhes kórusa felett – ezért is kell a halottnak jelen len-
nie, és ezért kell ôt a rendezônek kiváló, súlyos színé-
szi jelenléttel megtámogatnia. 

A nagy létszámú kolozsvári társulatban most fôleg a
sok fiatal kap kiváló tanulási és játéklehetôséget, ezért
a produkció a társulat életében is fontos esemény.
Minden játék, minden karakter egyszerre emberi és
eleven meg szimbolikus is, mint a flegmatikus halál-
nô, egy femme fatale, akirôl a darab végén lekerül dé-

mon-nôi parókája, és ott áll kopaszon a szintén kopasz
Donati mellett. Talán ô is egy korábbi halott, akinek
ugyanezt kellett végigasszisztálnia saját halálakor.
Kiválóak a részeg orvosok (Dimény Áron, Galló Ernô),
a vak jegyzô (Bács Miklós) – azok a figurák, akiknek a
halál mellett kellene tanúskodniuk, csak hát „állapo-
tuk” ebben megakadályozza ôket. Vannak zenei hibák,
amikor nem sikerülnek a frázisok, megszólalások, a
tenor (Pataki Adorján) nem elég erôs, de a játék, a
helyzetek életteliek, sodróak. Nagyszerû a bariton
Sándor Árpád (Schicchi szerepében), és új arcát mu-
tatja a prózai színésznô Kató Emôke (Lauretta), aki ki-
válóan énekli el az opera legismertebb áriáját, az imát.
És együtt imádkozik vele a család is a jó Giannihoz,
hogy mentse meg ôket. Igaz, a családnak nincs türel-
me kivárni az ária végét, már felállna, aztán udvaria-
san visszatérdel. Mert még ez alatt az áhítatos-szép
ária alatt is van ok nevetésre.
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szervezünk, szóval ez egy többprofilú eseménysorozat.
Ôsszel is párhuzamosan zajlik a dzsesszfesztivál, film-
fesztivál, folklórfesztivál stb., és ebbe a sorba beleillik
az az ôszi rendezvény, amely két hónap leforgása alatt
a kontinens fontos színházi jelenségeit kínálja a helyi
közönségnek. A mûfaj jeles alkotóit, társulatait akar-
tam elhozni Szebenbe. Ezért kezdtük az évadot Silviu
Purcărete Faust-rendezésével, melyet egy volt üzem-
csarnokban játszunk. A nyolcvannégy méter hosszú,
harminc méter széles és huszonnégy méter magas ter-
met urban arts központtá alakítottuk át. Teljesen fel-
újítottuk, megoldottuk a hangszigetelést, a falakat
gipszkartonnal borítottuk, és Bosch meg Dalí képeibôl
kölcsönzött jeleneteket festettünk rá, viszont megôriz-
tünk néhány adottságot, amelyeket a Faustban ki is
használtunk: a mozgódaruk, a sínek kiválóan alkal-
mazhatóak a díszletben. Ami ezt az elôadást egyedül -
állóvá teszi, és ami miatt biztos vagyok benne, hogy
máshol, tôlünk nyugatra képtelenség lett volna meg-
valósítani: nyolcvanöt színész, harmincöt zenész, éne-
kes és ötven színpadi munkás dolgozik benne estén-
ként. A Faustot nem kevésbé híres rendezôk és szín-

házak követik: Lev Dogyin, Matthias
Hartmann, Genrietta Janovszkaja,
Thomas Ostermeier, Peter Zadek, a
Schauspielfrankfurt, valamint a szebe-
ni Radu Stanca Nemzeti Színház ren-
dezôi: Andrei S,erban, Mihai Măniuţiu,
Andrij Zsoldak, Tompa Gábor, Radu
Alexandru Nica.1 Minden elôadást két-
szer-háromszor játszunk, hogy a kö-
zönség biztosan megnézhesse. 

– Mekkora az igény a „nagy nevekre”, amelyek a laikus
romániai nézô számára talán ismeretlenül hangzanak?

– Telt házzal játszunk minden elôadást. Szeben jó
példa arra, hogy miként lehet a kultúra által felpezsdí-
teni egy térség életét. Mindaz a befektetés, infrastruk-
turális fejlesztés, a történelmi helyszínek restaurálása,
a gazdasági és turisztikai boom, amely az elmúlt pár
évben végbement, az Európa Kulturális Fôvárosa cím
nélkül csak az elkövetkezô harminc év alatt valósulha-
tott volna meg. 

– A megszámlálhatatlanul sok romániai színházi fesz-
tivál közül kiemelkedô bukaresti Országos Színházi
Fesztivál és az egymás folytatásaként értelmezôdô szebeni
Nemzetközi Színházi Fesztivál, illetve ez az ôszi fesztivál
mintha hasonló törekvéseket mutatna: egy rendezvényso-
rozatban gyûjteni össze az ország, illetve a város legfonto-
sabb elôadásait és világhírû külföldi produkciókat. 2006-
ban Bukarestben látható volt Lev Dogyin Csevengur

1 Peter Zadek és Thomas Ostermeier elôadásainak szebeni ven-
dégjátékára nem került sor. A szervezôk nem kívánták megindo-
kolni a programváltozást.

1.  Silviu Purcărete Faust-rendezése 
2.  Andrij Zsoldak rendezése: 

Élet egy idiótával  
3.  Lev Dogyin rendezése: Ványa bácsi 
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címû elôadása, 2007-ben Szebenben járt a Ványa bácsija;
Bukarestbe a Kívánsághangversenyt és a Nórát, Szeben -
be a Hedda Gablert hívták meg Thomas Ostermeier ren-
dezésében. Szándékos vagy akaratlan a párhuzam?

– Az Országos Színházi Fesztivált szakmai szükség-
szerûségnek tartom,  amely, mondhatni, a színjátszás
pulzusát méri. Két-három éve az évad legfontosabb ro-
mániai elôadásai mellé meghívnak három-négy külföl-
di produkciót is. De ettôl még sem a Nemzetközi
Színházi Fesztivállal, sem az ôszi rendezvényünkkel
nem hasonlítható össze. A bukaresti fesztivál nem ön-
álló intézmény, hanem a mindenkori hatalom kénye-
kedvének függvénye. A kultuszminiszter és a Román
Színházi Szövetség (UNITER) csak három évre nevezi
ki a fesztiváligazgatót, aki ilyen értelemben az ô alkal-

mazottjuk.Megbíza-
tása idején az UNITER
stábjával dolgozik. Én
2007-ben már a 2010-
es fesztivál meghívot-
taival tárgyalok, sok év -
re elôre tervezek, és
producerként is be szál -
lok elôadásokba, amit
az Országos Színházi
Fesztivál igazgatójá-
nak nem áll módjában
megtenni.

– Azt mondja, Buka -
restben a krémek krém-
jét kellene megmutatni,
viszont a Nemzetközi
Színházi Fesztivál nem
ezt az utat járja, hanem
a mennyiséget tartja fon -
tosnak.

– Tizenöt évvel ez-
elôtt három ország
nyolc elôadását tud-
tam meghívni, innen

– A legfontosabbnak azt tartom, hogy elkerüljük a
formaságokat. Nem véletlenül kereszteltem el a ren-
dezvényt az Európai Színházak Fesztiváljának és nem
az Európai Színházi Unió Fesztiváljának. Véle mé -
nyem szerint az Unió némely színháza nem méltó a
tagságra, ellenben számos kiváló színház létezik az
Unión kívül. A döntéseim vitathatóak, és én kész va-
gyok megvitatni ôket. Szebenbe nem jöhet bármilyen
elôadás, mint Avignonba vagy Edinburgh-ba. Euró pá -
ban rengeteg törvény védi a fogyasztót, de a szellem, a
lélek egészségét nem védi semmi, és a fesztiválpiac
tele van silányságokkal. Megtanultam, hogy különbö-
zô eszközökkel dolgozó, különbözô esztétikájú elôadá-
sokat képtelenség összemérni. Az egyetlen kritérium a
minôség. Kilencvenhét országban jártam, és arra töre-
kedtem, hogy mindenütt az értéket találjam meg és
karoljam fel. Például Andrij Zsoldaknak én adtam elô -
ször és azóta folyamatosan lehetôséget, hogy világ-
hírûvé váljon. 

– Az Európai Színházak Fesztiváljának mûsorán sze-
replô tizenöt elôadásból hét a szebeni színház saját pro-
dukciója. 

– Természetes, hogy a saját elôadásainkat is nép-
szerûsíteni akarom. Másfelôl a tavaszi fesztivál és a
nyári szünet miatt alig volt lehetôségünk játszani ôket.
Az ôszi fesztivál kiváló alkalom, hogy megmutassam a
színház sokszínûségét.

– Mit szeretne, hol helyezkedjen el az európai színhá-
zak palettáján ez a fesztivál?

– Nem feltétlenül az európai piacra szánom ezt a
rendezvényt. Fontosabbnak tartom, hogy nyugodtan,
kényelmesen leüljünk, és megnézzük Európa legjobb-
jait. Elôfordul, hogy egy fontos elôadás minden egyez-
tetés ellenére sem tud eljönni a tavaszi fesztiválra, vi-
szont ôsszel ráér. Ez a fesztivál nem fog sem nôni,
sem fogyatkozni, hanem megmarad a tavaszi folytatá-
sának, másik arcának.

– Bizonyára nem véletlen, hogy 2007-ben indították út-
jára a város második nemzetközi színházi fesztiválját: a
Kulturális Fôváros cím magával hozta a nagyvonalúbb
támogatást. Mi lesz 2008-ban?

– 2007-ben temérdek minôségi elôadást hoztam el
Szebenbe, nagyon gazdag utcaszínházi kínálatot szer-
veztem ingyenesen. Jövôre jegyet kell szednünk a sza-
badtéri eseményekre. Mégsem aggódom, mert a né-
zôk bizalmát elnyertem, és megtanulták felismerni,
mire érdemes áldozni. 

– Mennyi pénzbôl gazdálkodott 2007-ben a tavaszi
fesztivál?

– Nagyjából hétmillió euróból.
– A viszonyítás kedvéért: ez hétszerese az Országos

Fesztivál költségvetésének.
– Számszerûleg igen, de ha az arányokat figyelembe

vesszük, mindjárt kiderül, hogy még kevés is. Az
Országos Fesztiválra a Nagy József Társulatot hívják
meg, amely drága ugyan, de öt színészbôl és néhány
zenészbôl, technikusból áll. Ehhez képest én a Oposito
Társulatot invitálom Szebenbe, nyolcvan színésszel és
százfôs kisegítôszemélyzettel. Ha Angliában, Francia -
országban vagy Tokióban csinálnám ugyanezt a feszti-
vált, tízszer ennyi pénzbôl gazdálkodnék. A dolog tit-
ka, hogy meg kell tudni, mire van szüksége a partner-

jutottunk el hetvenkét ország háromszázötvennyolc
elôadásához. Ezek a számok nagyságrendben az
Avignoni Fesztivál és az Edinburgh-i Fringe Fesz -
tivál után a harmadik helyet biztosítják. Ha nem vol-
na, és ha nem ilyen volna a fesztivál, Szebennek esé-
lye sem lett volna elnyerni az Európa Kulturális Fô -
városa címet. 

– Bizonyára a helyi közösség a válasza arra, hogy a vi-
szonylagos önállóságon túl milyen pozitívumokkal jár a
fôvárostól távol, saját kezdeményezésre, önerôbôl építeni
fel egy színházi fesztivált.

– Szeben elhelyezkedése földrajzilag nagyon elô -
nyös, áthaladnak rajta a legfontosabb útvonalak; a vá-
ros és térsége nagy múltra tekint vissza, számtalan tör-
ténelmi jelentôségû épület, vár szerencsére ma is áll és
ép, s ezeket részben már kihasználtuk vagy szeretnénk
kihasználni. Szeben környéke egy kis Európa. Ezt az
örökséget mi termékenyen használjuk.

– Hogyan fest az ôszi fesztivál hosszú távú elképzelése?
A „best of” szemlét akarja erôsíteni, vagy tematikus feszti-
válban gondolkodik? Esetleg a tavaszihoz hasonló mé-
retûvé duzzasztaná?
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nek, mi az, amibe szívesen befektet, amiért cserébe át-
vállalja az én kiadásaim egy részét. 

– Hogyan sikerült megôriznie a fesztivál önállóságát, ki-
vonnia magát a mindenkori hatalom befolyása alól?

– A Nemzetközi Színházi Fesztivált szerzôi jog védi,
ez az én fesztiválom. Tisztában voltam azzal, hogy a
politikai erôk jövés-menésében rövid idô alatt engem
is félreállítottak volna. De az én házam az én váram, és
ha engem menesztenek, viszem magammal csapatos-
tul, támogatóstul, a szakmai és üzleti kapcsolataimmal
együtt. Lefogadom, hogy bármelyik város kapva kapna
rajta. Az intézmények, amelyeket vezetek, a közleke-
dôedények elve alapján kapcsolódnak össze. Az én ke-
zemben van a Radu Stanca Színház, amelynek román
és német társulata jelenleg ötvenhét elôadást tart re-
pertoáron, és amely egy év alatt huszonkétszer turné-
zott külföldön – a bukaresti színházak összesen nem
teljesítenek ennyi vendégjátékot. A színházhoz és a
fesztiválhoz szorosan kapcsolódik a Lucian Blaga
Egyetem színházi kara, amelynek diákjait folyamato-
san bevonjuk a színház produkcióiba. Ezen az egyete-
men kulturális menedzsment szak is mûködik, és az
ott tanulók részt vesznek a fesztivál szervezésében, tu-
lajdonképpen a fesztiválon kapják meg a gyakorlati
képzést. S hogy mindehhez „nyersanyag” is legyen,
színházmûvészeti középiskolát létesítettünk, ahol a
színészeim tanítanak. Az embereimnek így több állá-
suk van, jól keresnek, sokat utaznak, van lehetôségük
fejlôdni, és általános tisztelet veszi körül ôket. Ez a
„hadsereg” teszi lehetôvé, hogy olyan elôadásokat hoz-
zunk létre, mint a Faust, vagy hogy Romániában egye-
dülálló színházat építtessünk, három játszóhellyel,
egy-egy azonos méretû próbateremmel, ahol nemcsak
a színészek dolgozhatnak, hanem a díszletet, a világí-
tást is be lehet állítani, és elég lesz az utolsó próbana-
pon átszállítani az egészet a színpadra, amelyet így
nem foglal le hetekig a próbafolyamat. A három tér
egybenyitásával hatalmas konferenciatermet alakítha-
tunk ki, ezzel óriási szívességet teszek az újonnan
épült szállodáknak, amelyek építésekor senki sem
gondolt arra, hogy lesz-e elég vendég 2007 leteltével.
Ha, mondjuk, Coca-Cola Asszonyságnak kedve támad
kelet-európai konferenciát tartani, semmiképpen sem
Bukarestbe vagy Budapestre szervezi azt, hanem
Szebenbe jön, mert nyugodt, kellemes a környék, kicsi
a város, ám rendelkezik minden turisztikai és kulturá-
lis adottsággal, ami kellemessé teszi az itt-tartózko-
dást, és kibéreli az én színházamat, amelyben ezeröt-
száz fônek tarthat konferenciát, este pedig megnézhe-
ti a Faustot.2 Amikor a Kulturális Fôváros terveit
készítettük, úgy gondoltuk, optimális esetben egymil-
lió turista fordulhat meg a városban. Ehhez képest
szeptember végén túl voltunk a kétmillión. Mindez a
térség természetes fejlôdési folyamatának része.

Valahányszor felkérnek, hogy tartsak elôadást szín-
házvezetésrôl, rendezvényszervezésrôl, az elsô dolog,
amit elmondok, hogy kezdetben nem szabad a pénzre
gondolni. Ha a lehetséges haszonra gondolva indulsz,
egészen biztosan elbuksz. Viszont ha komoly projek-

tet készítesz, a helyszínül választott térség adottságai-
ból indulsz ki, megfogalmazod, kinek szól a rendezvé-
nyed, mitôl lesz egyedi, kik a partnereid stb., akkor
nyert ügyed van. A Nemzetközi Színházi Fesztivál
egyetlen embernek nem ad fizetést: nekem. Én vagyok
az egyetlen, akinek nincs anyagi haszna a fesztiválból.
De nem is ezt tartom szem elôtt, hanem a rendezvény
sikerét. Eredeti végzettségem szerint színész vagyok, a
középiskolából azonban matematikai gondolkodást
hoztam magammal, ami segít a nagy léptékû üzleti
tervek és költségvetések végiggondolásában. Olvasom
az Economicot, a Financial Timest, tudom, mi mibe ke-
rül, és tudok az átlagnál jobb ajánlatot adni a partne-
reimnek. Tudom, hogy mikor alkalmas a pillanat egy
üzlet megkötésére, és amit elkezdek, azt véghez is vi-
szem. A Kulturális Fôváros cím elnyerése is javarészt
annak köszönhetô, hogy soron kívül kértük, nem vár-
tuk meg, míg több város és mindenféle érdekek ver-
senybe lépnek érte.

– Az elmúlt három évben nem volt magyarországi elô-
adás a Nemzetközi Színházi Fesztiválon. Mit hiányol a
magyarországi színjátszásból, mit lát belôle, mire figyel?

– Véleményem szerint három központ körvonalazó-
dik: van Budapest, kezd kiemelkedni Pécs, és vannak
a határon túli színházak, különösen Kolozsvár. A
Radu Stanca Színház német tagozata elé a Kolozsvári
Állami Magyar Színházat állítom példaként, amely
nem kisebbségi intézmény, hanem európai jelentô-
ségû mûvészszínház, amelyhez mérhetô Budapesten
sem sok van. A magyar fôváros színházi kínálatában a
mozgásszínházat tartom figyelemre méltónak. A bu-
dapesti bôséghez képest Romániában alig mozgolódik
valami, kiváló román koreográfusok, például Gigi
Căciuleanu, külföldön dolgoznak, mert itthon nincs
kontextusa a munkájuknak. Romániában hiányzik a
kortárs kifejezési formáknak az a gazdagsága, amely
Budapesten immár egyértelmû. A magyar fôvárosban
vannak figyelemre méltó fiatal alkotók és kísérleti
színházak, például nemrég láttam Sanghajban a Sirájt,
amelynek kapcsán az is megjegyzendô, hogy a
Krétakör Színháznak láthatóan kiváló a menedzsere,
hiszen a sanghaji vendégjátéknál nagyobb publicitást
keresve sem találni. A Katona József Színházat 2008-
ban szeretném meghívni Szebenbe A karnevál utolsó
éjszakájával. Természetesen tisztában vagyok azzal,
hogy a Krétakör és a Katona valóban szerencsés kivé-
telek, mert sokat utaznak az elôadásaikkal, miközben
a magyar színházak általában kevéssé vannak jelen
külföldön. Némi felelôsség a kritikát is terheli, mert tá-
mogatja a magyar színházi tradicionalizmust, amely
túl nagy hangsúlyt fektet a szövegközpontúságra, a lé-
lektani realizmusra és a szórakoztató zenés stílusra.
Visszatérve a szebeni magyar vendégjátékokra: járt ná-
lunk a Pécsi Nemzeti Színház, volt szabadtéri magyar
opera-elôadás, magyarországi zene- és táncegyüttese-
ket is meghívtunk. Véleményem szerint a szebeni
Kulturális Fôváros programsorozatban az összes or-
szág közül Magyarország jelenléte volt a legmasszí-
vabb.

AZ INTERJÚT KÉSZÍTETTE BOROS KINGA2 Az épület még csak tervezési fázisban van.


