
A ,,Malko Teatro" bolgár szinházről

A Malko Teatro (Kis Színház) bol-
gár nemzetiségi színház l995-ben
alakult Budapesten, Alapítói Hdd-
zsiftOsztlua Gabriella, bolgár szárma-
zású színésznő, a szófiai színmű-
vészeti Főiskola volt tanára és c.
Nd4U lstván koreográfus-rendező, a
Budapesti és a Szófiai Színmúvé-
szeti Főiskola volt tanára. A Malko
Teatro kezdeti célja a kortárs bol-
gár színházi és irodalmi ku]túra
bemutatása volt. A későbbiekben
bővült a reperIoár az eredeti népi
hagyományok feIélesztésével és ú|
színházi formák keresésével, A Ma-
gyarországon élő bolgár kisebbség
meglepően nagy érdeklődést mu,
tatott a színháZ produkciói iránt,
ezért két előadás külön felkérésre
készült.

A társulat eddig az alábbi pro-
dukciókkal ie]entkezett:,,Húsyáíi
mese" , a bolgár költő Sztefan Cdnev
művei alapján, ,,Piroska és a |arkas",
Alekszander Viadi4erlv zenés iátéka,
,§éqi Szóíia" , zenés kabaré, ,,Gqahor-
lat a másságban", színházi kísérlet a
kortárs drámaíró sztaniszlav sztra-
lii?v azonos című könynie alapján,
,,Hiter Petel' , népmese feldolgozás,
,,Boldoq, békebeli idóft", zenés kabaré,
,Bábák napja", népi játék. A további,
tervezett bemutatók: ,,Lazarica" , né-
pi |áték, ,,Rövid hápogó. . ." , zenés
bábjáték gyermekeknek,

A Malko Teatro e]őadásaiban az
alapítókon kívü] neves bolgár és
magyar művészek működnek közre,
Többek köZött fellépett már Bdn.se-
vd Róza (énekes), MolleÉ Gabriella

(zongoraművész), Zafirova Lili|kore -
ográfus), lspán ludit, Földesi Csilla,
Mihálai Marglí (táncosok), Tli,l,i Ko-
udrs Ágnes (mozgás-művész), Le,
szicsl2i Alekszei(zenész), Tiítli Viktó-
ria (zenész), Sztratiieva Szilvia (éne,
kes) is,

A Ma]ko Teatro legfontosabb
cé'iánok dzl lekinl i, hogy eloadjsai
s/erte al országban va Ia men nyi
bolgár kisebbségi közösséghez el-
jussanak, Ehhez anyagi é< erkö|csi
segítséget kap különböző szerveze-
tektől így a MagyarorSZági Nemzeti
és Etnikai Kisebbségekért Közala-
pítványtól, a Fővárosi Közgyűlés-
töl a Kisebbségi logi és Vallásügyi
BiZottságtó], a Humanitas Cjvitatjs
AlapítványtóI, a Bolgár Országos
Önkormányzattól és a Bolgár Kul-
turális lntézettől,

A ,,Gyakorlat a másságban" című
előadás, Sztanyiszlav Sztratiiev
műve] alapján készült. A szerző ke-
serű humora, - ha van ilyen - ke-
gyet Ienü| precíz társada.omkrit iká

ia, és szívet melengető lírála egy-
szerre csalja ki a nevetést és sírást
az emberekből, , ,

A színházj látványelemeket a ko-
reográfiába be]eszövő, a hangzá-
sokat élő hanggal megerősítő, a
polifon hatásokat kiemelő rende,
zés, a mozgásművészet, valamint a
trddiclonalis bo Igá r táncok eszkö-
ZéVe] is segíti a rejtett tartalmak ki,
bontakozását, SztratiieV kiváló író,
az elmúlt években több darabját
iátszották budapesti színházak,
Szövegével könnyű színpadon dol,

gozni, hiszen
önmagában a
szövegrészletek
is olyan erősek,
hogyha csak
egy üres térben
hangoznának
el, akkor is
megrendítő ha-
tássa] ]ennének
a hallgatóra,
Mindaz a kese-
rűség, amely az
estet szolgáló
novellák alap-
hangulata, va-

Hadzsikosztova Gabriella a,,Gyakorlat
a másságban" címíí előadásban

lahol feloldódik egy ,,dolgok felet-
ri nyugalomban, nagyon emberi
,,tovább csinálni" akaratban, egy
utánozhatatlan bölcsességben,
Ebben a darabban kiegészü 1,

összefonódik a szláv lelkületű író
gondolatisága azokkal a hangula-
tokkal, melyet a táncosok festenek
fel a színre, s azokka] a mágikus
hangokkal, melyeket az acapella,
{tehát telméSzetes, zenekar áLtal
nem kísért) éneklő asszonyok a lel-
kükbő] kiénekelnek, Nehéz a pro-
dukció műfaiát meghatározni, ta-
lán a mozdu]atszínház, a költői
táncszínház meghatározás illik rá.

A darabot 1999 márciusábarr
mutatta be a budapesti MU-
szinház is, Hadzsikosztova Gabrie]-
la rendezésében,

-vy-
lelenet sztanylszlav sztíatiiev darabiából

Tamás cáboí felvéte]ei
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