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A né gyzet
A Pé csi Horvdt Szfuház 2000/200|-es é vada

Yid,ákovics Antal igazgató Szerint a Pé csi Horvát Szí nház
törté nete talán l989-ben kezd dött el, amikor a
tettyei romok közt felé pí tett szí npadon felállí tottak
egy hatalmas, frissen kivágott fát, az,,é letfát", s annak
ágai köZt foglalt helyet a zenekar, onnan hangzott fel
a kó]ó Miroslav Krleí a ,§zentistvánnapi bú csú " cí m  drá-
máiának bemutatásakor. A m vet horvát é s magyar
nyelven, horvát é s magyar anyanyelv ek adták el ,  k
iátszották, é nekelté k é s táncolták el a fáidalmat, azt a
ví ziót, ahogy Krleza látta a nemzetisé gek é leté t a há-
ború  el tti pillanatban. A darabot bemutatták a na,
gyobb mé ret  Káptalan utcai SZabadté ri szí npadon is,
maid l99J-ben, közvetlenül a dé iszláv háború  kirob-
banása el tt a száznegyven f s társulat Splitben a Hor-
vát Dráma Fesztiválián vendé gszerepelt vele,

Azóta sok id  telt el, bár mé g é lé nken é l mindenki
emlé kezeté ben, hogy a Pé csi Horvát Szí nház az els 
id kben szinte költsé gveté s né lkül lé tezett. Pé cs nem
tudta magára vállalni egy országos feladatokat eliátó
inté Zmé ny fenntartását, Ha nagyon szeré ny összegek-
b I is, de mé gis egymás után következhettek az el -
adások, A szí nház nyitottságra törekszik, be kí ván kap,

csolódni a város, az ország é s Horvátország szí nházi,
m vé szi é leté be, A zágrábi é s pé csi m vé szek között
különleges é s gyümölcsöz  kapcsolat alakult ki. En-
nek gyümölcsei pé ldául a cSoPoRlT/-HoRDA társa,
ság gyakori - pé csi vagy zágrál:i - találkozói nyomán
lé trejött számos ké pz m vé szeti kiáIlí tás, szí nházi
el adások, szí né szek meghí vása é s könyvkiadások
(mint pé ldául Göncz Árpád: ,,Magqar Mé deia" cí m  drá-
májának horvát nyelvre való fordí tása é s a kinti be-
mutatáSa Volt),

A Pé csi Horvát Szí nház az anyanyelv ápolásán tú l
kulturális centrummá szeretne válni, Akik nem tudnak
eljutni az Anna utcai szí nházba, a turné k során azok is
taláIkozhatnak a társulat tagiaival BajátóI Szombathelgig,
mindenütt, ahol é rtik a horvát nyelvet.

A 2000/200l- é vadban a Pé csi Horvát Szí nház gaz-
dag programot bonyolí tott le. Októberben Thur czy
Katalin,,Y alaha Saint-Michelben" cí m   sbemutatóiára
került sor Nela Koöi§ é s Gauritu István szereplé sé vel,
Bagossg László rendezé sé ben. Ezzel a darabbal Buda,
pesten, Szombathelyen, Hercegszántón é s Yukovdron is
fellé ptek, s Eszóken, Záqrábban é sTuzldú an is vendé gsze-

cervantes: Csodaszí npad. A f szerepl k: Szlaven Vidakovié , Eva Polgár, lvo Grl§nlk, Rafael Arc§on, Erlka zí ac
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A |é zus szenvedé sel cí mí í  passióiáté kot vldákovics Antal rendezte

repeltek, Boris Senker ,,Cloriana" cí m  szí npadi fantázi-
á|ának  sbemutatóiára idé n |anuárban került sor A
m nek, melyet Robert Rdponld rendezett,Vlasta
Ramljak, Yidákovics Szláven é s Ziiad Grari( voltak a sze,
repl i, Sikerre1 vendé gszerepeltekYinkovciban, Pulában,

Riiekában, Eszé ken é s Zadarban is. Don Miguel de Cer-

vantes ,,Csodaszí npad" cí m  komé diája ugyancsak  sbe-
mutató volt március vé gé n, Ezt Bagossy László ren,
dezte. A f bb szerepekben Vidákovics Szláven, Polgár
É va, Grisnik |ános, Mé száros András é s Arrson Rafael
vo]t látható. E szí nm vet fé lszázszor tervezik el adni,
már a vándorfellé pé seket is elkezdte vele a szí nház- A
cé l: az ország Valamennyi horvátok lakta települé se, A
Vidákovics Antal koreográfiáiával ké szült passióiáté -
kot, a ,]hus szenvedlsei':t áprilisban mutatta be a táí su-
lat, s ezt követ en tí z alkalommal iátszották Pé csett,
Valamint Baranya horvátok lakta falvaiban. A MagyaI
Televí zió filmet ké szí tett róla, é s több í zben is sugá-
rozta, A szí ndarabban a Plcsi Auqust lenoa Nsmnykórus
é s a Pé csi Horvát Szí nház m vé szei szerepeltek,

Az immár hagyományossá vált ,,Anna uttai Naári ]áté -

koh" idé n jú nius l-é n kezd döttTám László ,,lmprovizált
áü hé sek" cí m  audiovizuális estié vel, ,,Ahlruát nók erl,
tihus é lete" a Pulai Szí nház vendé g|áté kának cí me, melyet
lú nius 5-é n mutatnak be a szí nháztóremben- A sza,
badté ri szí npadon, iú nius 9-é n volt a FákIlJa Táncegaüt-

lrs táncszí nházi bemutatóia, melyet az Erkel-dí jas
Kricsklvis Antal koreografált. Jú nius l2-é n Magtlar É va
szólóé nek koncertje, a ,Survasok háza" következelt. La-
dángi Andrea é s a ,,La Dan@ CompaWJ" mutatta be 13-

án az,,É jfé li marathon No. l Ntlitány /s No, 7" cí m  tánc-
iáté kot Bartók-Kurtáq- é s Ökrös-zené kre. ,A hí sé rt ' egy

senker; Glorlana. szlaven vldakovlé  é s vlasta Ramliak

kortárs balett  sbemutató|a a Pé csi Balett szólistái,
nak közrem ködé sé vel Hajzer Gábor koreografálásá-
val, lJhrik Dóra rendezé sé ben, Jú nius 2 l -é n é s mé g öt
alkalommal kerül el adásra, Az Anna utcai szabadté ri
szí npadon tekinthetik meg a XIl. Pótsi Nemzetközi

F elní ttbábí esztivál egyik produkció|át, a Budapesti Hattaú -
dal Szí nház ,,É nek Szent LászIó kiálqrul" cí m  darabját is,
Marc Cam\Ietti ,,Boldog születósnapoú  !" cí m  ví giáté kát jú -

liusban nyolc alkalommal t zik maid m sorra Telihay

Pé ter rendezé sé ben Hegai BarbaIa, Lipfdi Klaudia,
MglÉ yi Bea, Balikó Tamás é s Mí rton András közrem kö-
dé sé vel, fu elóadások szüneté ben pedig a közönsé g a

Csopor(t)-Horda Galé riában megtekintheti a iú nius
l l -é n megnyí lt horvát,magyar közös kiállí tást, amely-
nek ezú ttal A NÉ GYZET cí met adták,

cserl László
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