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H árom  bem utató  Katkó Ferenc nélkül
A szabadkai Népszínház tizenhét tagú magyar társulata az új évadban Zalán Tibor, 

Csáth Géza és Mihail Bulgakov darabját viszi színre

JAZZ, IMPROVIZATÍV ZENE...

A hallhatóvá tehető zene
Szabados György Magyarkanizsán, a ma kezdődő fesztiválon

A színházra éhes ember a nyári szünet ben három bemutatót tervezünk. Nagy 
után ismét jegyet válthat, és beülhet a változások nem történtek, Katkó Ferenc 
színházterembe. A szabadkai Népszínház azonban elhagyta a társulatot. Eg)' ideig 
magyar társulatának ebben az évadban, abban reménykedtünk, hogy visszajön,

Az évad a Záróra című előadással kezdődik

úgy' tűnik kevesebb, csak három bemuta
tója lesz, és most már biztosan egy nagy
szerű színésszel megy szekerük tovább, 
Katkó Ferenc ugyanis ténylegesen, no
vembertől végleg elhagyja a társulatot.

A szabadkai Népszínház magyar társu
latának első társulati ülésén Kovács Fri
gyes, a magyar társulat igazgatója el
mondta, mindig nagyobb ambíciókkal 
fognak hozzá az évadhoz, mint amilyen 
lehetőségekkel rendelkeznek. Ezért a 
2005/2006-os évadban nem négy vagy öt 
bemutató lesz, hanem három.

-  Az elmúlt évadban kisebb költségve
tésű előadásokat mutattunk be, ügy gon
doltuk, hogy pénzt spórolunk meg, ez 
azonban nem sikerült. így ebben az év-

azonban októberben lejár a szerződése, 
és novembertől már nem lesz társulatunk 
tagja. így tizenheten maradtak a magyar 
társulatban. Remélem, hogy lesz akkora 
energiánk, hogy az előbb említett lehető
ségeket túlszárnyaljuk, és lesznek bemu
tatók a Soltis Lajos Stúdióban is -  mond
ta Kovács Frigyes.

Az idei évad szeptember 19-én, hét
főn a Záróra című előadással kezdődik, 
amelyet a nézők szimultán fordítással 
nézhetnek meg. A Délvidéki Magyar 
Színjátszás Napját október 29-én egy ren
dezvénysorozat keretében ünnepük majd 
meg, Futó por címmel hoztak létre egy 
Kosztolányi Dezső emlékműsort. Ennek a 
bemutatóját vidéken tartják majd októ-

Kortárs magyar grafika
Magyarországi grafiku
sok munkáit ismerteti az 
az Újvidéken megrende
zett Kortárs magyar gra
fika című kiállítás, mely 
ez alkalommal a 22. Mis
kolci Grafikai Biennále 
idei tárlatából ad váloga
tást. A szervezők olyan 
magyar kortárs grafiku
sok munkáit tárják a láto
gatók elé mint: Szíj Ka
milla, Berentz Péter, 

Nagy Gábor György, Pál Csaba, Madácsy István, Martus Éva, Gallusz Gyöngyi, 
Nagy Csaba, Kótai Tamás, Für Emil, Sóváradi Valéria, Kéri Adám, Olajos György, 
Csontó Lajos, Hegedűs 2 László és mások, akik a legkülönfélébb technikák alkal
mazásával és azok néha meghökkentő ötvözésével a tradicionális, digitális, expe
rimentális, művészi és tematikus grafikai alkotás új hullámának képviselői. A tár
latot még ma tekinthetik meg a Vajdasági Bank Szabadság téri Galériájában déle
lőtt 10-13, délután pedig 16-20 óra között.
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Milyen lesz a Sterija-évforduló?
Leváltják a játékok igazgatónőjét és a szelektort

A múlt héten kelt szárnyra a hír, hogy Újvidék város művelődési illetékesei alapí
tói jogon leváltják a Sterija Játékok igazgatónőjét, Mirjana Markovinovic'ot és a szelek
tort, ívan Medenicát, akik mandátuma még két évig tartott volna. A jelek szerint Mi- 
roslav-Miki Radonjié lesz ajátékok új igazgatója, a szelektor munkáját pedig egy mű
vészeti tanács látja el.

A szerb sajtónak nyilatkozva Radovan Jokié, az újvidéki képviselő-testület kultúrá
val megbízottja (egyébként a Radikális Párt tagja) a Sterija Játékok élén történő cse
rét azzal indokolja, hogy az intézmény működésére évente 30 millió dinárt, azaz 370 
ezer eurót különít el a város és ezzel a pénzzel színvonalasabb, sokrétűbb színházi fesz
tivált lehet megvalósítani. Olyat, amely nem egy esztétikát képvisel. Ugyanis Jokic sze
rint Medenica egyfajta irányzatot favorizált, úgy a verseny-, mint a kísérőprogramban. 
Az új igazgató kinevezése szeptember 20-ára várható.

Miroslav-Miki Radonjic jelenleg a nagybecskereki Toša Jovanovic' színház igazgató
ja  és nem akart nyilatkozni az esetleges kinevezéséről, így arról sem, hogy van-e elkép
zelése, milyen lesz a hagyományosan május végén megrendezett hazai dráma színhá
zi szemle, mely 2006-ban többszörös jubileumot ünnepel: az 50 Sterija Játékokat, a név
adó Jovan Sterija Popovié halálának 200. és születésének 150. évfordulóját. Markovi- 
novic'nak és Medenicának már konkrét terveik voltak a jeles napok megünneplésére. 
A Büc napilap nem hivatalos információi szerint a belgrádi és más országos színházi 
körök tiltakozólevelet fogalmaztak meg az Újvidék város, a Sterija Játékok alapítója fe
lé a vezetőségcsere ellen, melyben támogatják Medenica eddigi koncepcióját és kérik, 
hogyő maradjon továbbra is a szelektort poszton. A hír szerint a levelet a szerbiai szín
házi és kultúráiét tekintélyes képviselői fogják aláírni és a napokban juttatják el a cím
zettnek.

bér elején. Az előadás dramaturgja Bres- 
tyánszki Boros Rozália, a rendező Her- 
nyák György. Vendégül látják Jordán Ta
mást egy József Attila esttel, valamint 
átadják a Pataki-gyűrű díjat. Könyvbemu
tatót is szervez a magyar társulat, hiszen 
Brestyánszki Boros Rozália Decenium c. 
könyvében összefoglalta a magyar társu
lat elmúlt tízéves történetét.

Felolvasószínház is lesz, ahol Barácius 
Zoltán és Deák Ferenc darabjait olvassák 
fel, valamint az Illyés Közalapítványnak 
köszönhetően nagyon sok vidéki előadást 
szerveznek.

Zalán Tibor Szulamit című zenés da
rabjának próbái októberben kezdődnek, 
a bemutatót pedig december 20-ára ter
vezik, a rendező Hernyák György. A kö
vetkező bemutató Csáth Géza egyik drá
máját dolgozza fel, amelyet Fekete Péter 
rendez. Bulgakov Őfelsége komédiásá
nak bemutatása pedig májusban várható, 
amelyet Telihay Péter rendez majd.

Az új előadások mellett műsoron ma
rad a Záróra, a Muriin Murlo, a Charley 
nénje, a Csirkefej, a 2004-es évadból a Kés 
a tyúkban, és az Indul a bakterház. Három 
előadást: az Alomlakót, a Cabaret-t és a 
Toll címűt egyelőre nem láthatják a nézők. 
Katkó Ferencet a Charley nénje c. előa
dásban Mezei Zoltán váltja fel, az Indul a 
bakterházban pedig Ifj. Kucsera Géza mu
zsikál helyette, a Záróra és a Kés a tyúkban 
című előadásban pedig mégis láthatjuk.
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Hamarosan újra 
Találkozások

A Berta Ferenc Zsebszínház a nyári 
szünetet követően szeptembertől ismét 
rendszeresen megszervezi a Találkozá
sok elnevezésű, havi rendszerességgel je 
lentkező műsorait. Szeptemberben két 
rendezvény is lesz, 16-án, pénteken 18.00 
órai kezdettel a zombori Magyar Polgári 
Kaszinóban Korhecz Imola előadómű
vész lép fel a Zsebszínpadon József Attila 
centenáriumának szentelt összeállításá
val. Ezzel a műsorral zárul majd a zom
bori Cirkl Rudolf műkedvelő helytörté
nész, a színház nagy segítője és tisztelet
beli tagja által rendezett, háromnapos ki
állításának, amelyen Bács és Bodrog vár
megyék egyesülésének évfordulója kap
csán páratlanul gazdag dokumentum- és 
tárgygyűjteményét teszi közszemlére. Ezt 
követően a szokásos terminusban, vagyis 
a hónap utolsó keddjén, 27-én a Találko
zások vendége Heck Paula színművésznő 
lesz, aki szóban és dalban mutatkozik be, 
emellett -  meglepetésként -  képzőművé
szeti alkotásait is kiállítja. _

A Prodigy Belgrádban
Európai hangversenykörútja során 

október 7-én tíz év után a brit The Pro
digy együttes újra koncertezik Belgrád
ban. A Belgrádi Vásár 8000 férőhelyes, 
14-es csarnokában az együttes bemutatja 
a Their Law c. új albumát. A belépője

gyeket ma kezdik árusítani 1500 dináros 
áron, az első 1000 belépőt azonban a sze- 
rencsésebbjei 1000 dinárért vehetik 
meg. Az érdeklődők a belgrádi Dom om- 
ladine és a Bilet servis jegypénztáraknál, 
továbbá az IPS fővárosi, újvidéki, niši, 
szabadkai és podgoricai elárusítóhelyein 
juthatnak belépőkhöz. Bővebb informá
ciók a www.theprodigy.co.yu honlapon 
találhatók.

Hogy hol és miben fogható meg Sza
bados György zenei nagyszerűsége, zenei 
aurájának értelme és mondanivalója? Ta
lán abban az alázatban és figyelemben-fe- 
gyelemben, amellyel a zenéhez fordul, és 
abban ahogyan megtalálja és meglátja a 
zenét, nem az önmagáért valót, hanem a 
szétáradót, azt a zenét, amely nem hall
ható, csak hallhatóvá tehető, és ami talán 
időnként neki sikerül. Szabados György 
sajátos zenei és alkotói szellemiséget, at
moszférát teremtő zeneszerző, zongora- 
művész. A fekete muzsikusok zenéjétől 
ju t el addig az egyéni alkotói stílusig, 
amelynek gyökerei a magyar népzené
ben keresendők, és amely -  ha mindená
ron fogalmakkal akarunk operálni - ,  a 
free jazz kategóriába sorolandó. Vagy ne
vezhető szabad-Szabados stílusnak. Erre 
a megfogalmazásra a művész egy inteijú

során a következőket mondta: Ha frap
pánsan akarnám megfogalmazni, mi az 
életem legegyszerűbb célja, akkor az 
nem lenne más mint, hogy Szabados he
lyett szabatos legyek. Szabados György a 
magyar jazz meghatározó muzsikus-alak
ja. 1963-ban tartotta első szólóestjét, mint 
a szabad zenei improvizáció művelője. A 
szabadosi zenében tetten érhető a bartó
ki és kodályi életmű hatása. Szabados sza
bad, nyitott zenéi számára a magyar nép
zene parlando-rubato jellege biztos for
mát, dramaturgiai elrendezést és tiszta 
tartalmat biztosított. Szabados vélemé
nye szerint a szabad zene egyben a legkö- 
töttebb, hiszen a szabadság a kötelmek 
rendje. Szabadosi értelemben tehát a sza
bad zene rendkívül magas értelemben 
vett szabatos zene, amihez hihetetlen

szakmai felkészültség kell egyrészt, de en
nél és ezt megelőzve még fontosabb az, 
hogy a muzsikus milyen szellemi és lelki 
világban él, mit vall és mit akar átadni, 
vág)' mit ad át a hallgatóságnak. A művész 
erőteljes kisugárzású, nagy expresszivitá- 
sú, drámai zengésű művészete sajátos he
lyet biztosít a magyar zenei életben 
1975-78 között a Kassák Klubban a Kor
társ Zenei Műhely vezetője volt. 1983-ban 
alapította a Magyar Királyi Udvari Zene
kart (MAKUZ), Í988-ban pedig a Szabad 
Zene Nyilvánossága klubot.

1972-ben a San Sebastian-i fesztivál 
különdíját nyerte el. A spanyolországi si
ker után hosszú évekig nem kapott nyu
gati kiutazást, 1974-ben jelent meg kor
szaknyitó első lemeze az Esküvő. 1982- 
ben muzsikált először Anthony Braxton- 
nal, 1985-ben Liszt Ferenc-díjat kapott. 

2000-ben a MAKUZ-zal mutatta 
be korszakos nagyzenekari művét 
a Honfoglalás Millecentenáriu- 
mára, a Jelenést, az Art Ensemb
le of Chicago szaxofonosának 
Roscoe Mitchellnek vendégsze
replésével. 2004-ben a Magyar 
Köztársaság elnöke a Lovagke- 
reszt érdemrenddel tüntette ki.

A világ számos kiváló muzsi
kusával játszott már együtt.

Darabjának a Szertartászene 
királyunk, a Nap tiszteletére be
mutatója tegnap volt Belgrádban 
a Jugoszláv Drámai Színházban, 

ma este pedig a magyarkanizsai Művésze
tek Házában lesz hallható-látható a fölújí
tott darab ősbemutatója, amely egyben a 
2006-os szerbiai Magyar Kulturális Évad 
bevezető hangversenye, nem kevésbé a 
kapuit kitáró Jazz, improvizatív zene... 
fesztivál nyitónapjának attraktív esemé
nye.

A Szertartászenét 15 éve mutatta be 
kisebb teijedelemben az akkor 18 tagú 
MAKUZ. Ajelenlegi produkció ennek fel
újításaként született meg, a kompozíció 
formájának, illetve a zenekarnak a kibő
vítésével. Ajelenlegi 34 tagú zenekarban 
francia, magyar, Szerbia és Montenegró-i 
és holland zenészek muzsikálnak. A kon
certet vezényli, illetve preparált zongo
rán játszik Szabados György.

■ SIRBIK A ttila

Könyvünnep Újvidéken

A tartományi székváros főterén, a Szabadság téren szombatig tart a VI. Nemzetkö
zi Könyvfesztivál. A Vajdasági Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete szer
vezte rendezvényen ez alkalommal 26 kiadó árulja termékeit. Több kiadóház 30 
százalékos kedvezménnyel kínálja portékáit, köztük a Tankönyvkiadó Intézet is, 
bár a kínálatban tankönyveket nem lehet vásárolni. ízlésüknek megfelelően a stan
dokon számos érdekességet találhatnak a könyvbarátok, a száz dináros szakács- 
könyvektől a több ezer dináros enciklopédiákig. A Prometej több idegenforgalmi 
jellegű fényképpel ellátott kiadványt és térképet is kínál, de más kiadóknál a tava
lyi és idei sikerkönyvek szerb fordításait is beszerezhetik 300-500 dináros áron. A 
Kreativni centar didaktikailag is értékes kiadásait lefizetésre is megvásárolhatják. 
Aki magyarul szeretne tanulni, annak mindenképpen figyelmébe ajánlható a Né
vén és a Familet közös kiadásában megjelent: Magyar nyelvvel a zsebben c. kiad
vány. Emellett a magyar nyelvű könyveket csak a Forum Könyvkiadót tavalyi és 
idei termékei képviselik a fesztiválon. A rendezvény hétfő esti megnyitása óta 
rendkívül látogatott, bár a könyv forgalmi adójának bevezetésével átszabott árak 
miatt sajnos több az érdeklődő, mint a vásárló. A bizakodó könyvteijesztők ennek 
ellenére szeptember 10-éig minden nap 9-21 óra között váiják a látogatókat.
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