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szegedi ünnepi hetek 

Verdi: Rigoletto. Az 
opera bemutatója a Dóm 
téren, este fel 9-kor. 

Szegedi ifjúsági napok: 
Zene, zene, információ a 
Tisza-parton, délután 5 
órától; táncház a Klauzál 
téren este 7 órától; Z'ZI 
Labor-koncert este 10-kor, 
az újszegedi szabadtéri 
színpadon. 

Művészeti és pszicholó-
giai napok: narkománia, 
az AIDS, a szexuális és 
egészségnevelés problémái 
Magyarországon. Faul Al-

másy fotóművész kiállítá-
sa a JATE aulájában — 
augusztus 10-éig. Doku-
mentumkiállítás (Dugonics 
tér 12.); amatőr színházi 
előadás este 6 órakor (JA-
TE bölcsészkar). 

A harmadik szegedi tábla-
kcp-festcszeti bicnnálé a 
Képtárban cs az If júsági 
Házban, augusztus 20-ig. 

VVieber Mariann jelmez-
tervező művész kiállítása a 
Bartók Béla Művelődési 
Központban, augusztus 20-
ig. 

Papp György grafikus-
művész tűzzománcai a Pa-
letta Galériában, augusztus 
20-ig. 

Gubcsi Attila festőmű-
vész kiállítása az i f júsá-
gi házban, augusztus 31-
ig. 

Pannonhalmi Zsuzsanna 
kerámiái a Képcsarnok 
Gulácsy-termében. 

A Móra Ferenc Múzeum 
állandó kiállításai: Csong-
rád megyei paraszlbútorok 
és népviseletek; Lucs-
képgyűjtemény; Móra-cm-
lckszoba; A Fekete-ház-
ban: Vihart aratva — 
Csongrád megye munkás-
ságának élete cs harcai 
1807—1945; Buday György 
élete cs munkássága; Ma-
gyar katonai egyenruhák; 
a Vármúzeumban: Szeged 
múlt ja , jelene, jövője; a 
Kass Galériában: Bélye-
gek, bélyegtervek, mini-
cs maxikönyvek Kass Já -
nos műhelyéből. 

Nemzeti Történeti Em-
lékpark (öpusztaszer). 

I f j . Lele József peprajzi 
gyűjteményé (Tápé). 

Kenderfonó gyártörténeti 
kiállítás (Rigó utca 5—7.). 

Paprikamúzeum (Szcnt-
mihálytelck). 

) ) Igazi színpadi költészet" 

Ha: Rigoletto-premier 

Művészetek és ifjúság 
Az ünnepi hetek félidejé-

nél tartunk, s ez a hétvége 
ígérkezik azi eseményekben 
leggazdagabbnak. Ma, pén-
teken este a harmadik] idei 
bemutatót t a r t j ák a Dóm té-
ren, a szabadtéri-repertoár-
ban eddig nem szerepelt 
Verdi-mű, a Rigoletto olasz 
nyelvű előadásán Oberfrank 
Géza vezényel. A Székely 
László tervezte, különleges 
díszlet a görög sorsszinpadot 
idézi — Békés András ren-
dező Dóm térre álmodott, 
egyéni Rigoletto-változatá-
nak szolgálatában. A jelme-
zeket Wieber Mariann ter-
vezte, a koreográfiákat Tóth 
Sándor, a karigazgató: Mol-
nár László. A Verdi-mú fő-
szerepeiben külföldi- énekeé 
seket hallunk, illetve az 
Operaház magánénekesét. 
Szűcs Mártát (Gilda). A 
cimszerpet az olasz barito-
nista, Roberto Magri énekli, 
a mantuai herceg: Kaludi 
Kaludov bolgár tenorista, 
Sparafucile Branislav Jatic, 
az újvidéki szerb színház 
szólistája. A Szegedi Nemze-
ti Színház kiválóságait hall-
juk) a többi szerepben: 
Szonda Évát (Maddalena), 
Németh Józsefet (Montero-
ne), Gyimesi Kálmánt (Ma-
rullo). Réti Csabát (Borsa), 
Kenesei Gábort (Ceprano), 
Vómoss]/ Évát (Ceprano 
grófné). Vajda Júliát (Ap-
ród), Erdélyi Erzsébetet 
(Giovanna), Szakály Pétert 
(Porkoláb). A Rigoletto má-
sodik előadása szombaton, a 
harmadik pedig hétfőn lesz. 

Vasárnap este a szegedi 
operatársulat Rossini egyfel-
vonásos operáját, a Házassá-
gi szerződést mutat ja be a 
tanácsháza udvarán (az este 
fél 9-kor kjezdődő előadást 
akkor is megtartják, ha esik; 
a tanácsteremben). A Rossí-
ni-mü szövegét Oberfrank 
Géza fordította, ő az elő-
adás karmestere, rendezője 
pedig Bodolay Géza. Mira 
János színpadán, Ek Erzsé-
bet jelmezeiben jó részt a 
Rigolettóban is szereplő — 
szegedi énekesek. A Házas-
sági szerződés története 
részben Angliában, részben 
Kanadában játszódik. 

Shloock úr (Gurbón Já-
nos), kanadai üzletember 
házasodni szeretne, s tevéi-
ben rendel magának felesé-
get, angoL üzlettársánál, a 
„Tóbiás és Tsa" cégnél. Tó-
biás (Kenesei Gábor) a sa-
ját lányát a jánl ja , Fannyt; 
(Vámossy Éva), ak i t azon-
ban kevéssé érdekelnek az 
üzleti megfontolások; a va-
gyontalan, ám if jú Edwar-
dot (Réti Csaba) szereti. 
Ahogy ez a vígjátékokban 
szokás, a szolgák, a cégve-
zető (Szakály Peter) és a 
mindeneslány (Vajda Júlia) 
a szerelmesek pár t jára állt-
nak! — és szórakoztató bo-
nyodalmak utjjn tudjuk meg, 
végül is ki. kivel, hogyan... 

A szabadtéri produkciók 
mellett a színház világúhoz 
ugyancsak közelálló ünnepi 
esemény lesz szombuton dél-

A színpadon és környékén 
mindenki feszült; két nap 
maradt a bemutatóig, mire 
sikerült végre az üsszpróba-
ig j u t n i . . . Az időjárás és a 
tenorista — önhibáján kívüli 
okok miatti — késedelme a 
munka nagyobb részét az 
utolsó napokra zsúfolta. 
Ahogy láttam, két ember 
maradt nyugodt: a rendező, 
Békés András és a karmes-
ter, Oberfrank Géza. Pe-
d i g . . . a szegedi fö-zene-
igazgatónak kettős premier-
je lesz a hét végén: a Ver-
di-mü szabadtéri előadásai 
után, vasárnap este Rossini 
egyfelvonásosát, a Házassá-
gi szerződést mutat ja be a 
szegedi operatársulat, Ma-
gyarországon először, a ta-
nácsudvarban. Gurbán Já-
nos kivételével ugyanazok a 
szegedi énekesek lépnek fel 
a kisoperában, akik a Rigo-
lettóban is szerepelnek . . . A 
színház és a szabadtéri 
rendszeresre tervezett 
együttműködésének nyitá-
nya ez a tanácsudvari bemu-
tató, nyaranta közös produk-
ciókat remélhetni a mostani 
sikerétől. 

— Tudom, hogy „előre 
dolgoztak", színpadra kész a 
Házassági szerződés? 

— A színpada — kész. 
Mira János díszletében ke-
veset tudtunk próbálni, va-
sárnap, az előadás előtt még 
szükség lesz erre. Bodolay 
Géza rendező kissé átrajzol-

Oberfrank Géza — két bemutató előtt 

ta az operát, megkereste a 
szüzseben azokat a ponto-
kat, ahol lehetőség nyílik 
megtűzdelni a darabot ú j 
elemekkel. Ügy gondolom, 
intellektuális sava-borsa le-
het így az előadásnak, kü-
lönféle áttételekkel, groteszk 
felhangokkal mai világunk-
ra, annak furcsa jelenségei-
re asszociálhatunk. Az ere-
deti mű ártatlanabb, hogy 
úgy mondjam: ártalmatla-
nabb a mi interpretációnk-
nál. Mindazonáltal: a szóra-
koztatásról sincs szándé-
kunkban lemondani. 

— A Rossini-vigoperával 
groteszk-könnyed modorban 
a mára kacsintanak; a Rigo-
lettóban viszont a kortalan 
sorstragédia hangsúlyosodik. 
Az újszerű rendezői elképze-
lés hogyan befolyásolja a 
zenei hangvételt? 

— Kevésbé cizellálunk, az 
apró részleteket kevéssé te-
kintjük, inkább nagyobb 
dramaturgiai egységeket te-
remtő, erőteljes hatásokra 
törekszünk a zenei megvaló-
sításban. A szabadtéri elő-
adásnak ez minden valószí-
nűség szerint hasznára válik. 
A rendezői alapötletet, az örök 
tragédiát hangsúlyozó felfo-
gást örömmel fogadtam, 

meggyőződésem, hogy köze-
lebb kerül így a mai nézők-
höz ez a Verdi-remek. 

— Nem tart attól, hogy az 
előjáték „színpadra vitelé-
vel" talán didaktikus, kicsit 
szájbarágós jelleget ölt az 
előadás? 

— Nem. Igaz, hogy rövid 
és hatásos az előjáték, szín-
pad nélkül is megátl, zenei-
leg benne van Monterone á t -
ka, de nem biztos, hogy az 
ötezer ember, aki itt, a té-
ren hallgatja — mind meg is 
hallja. Másrészt igazi szín-
padi költészet, ahogy ez „te-
rímelödik" a végére, az átok 
beteljesül. Ennek a színpad-
költészeti hatásnak az ere-
jétől lesz kortalan, egy-
szersmind bennünket is sze-
mélyesen érintő Rigoletto 
tragédiája. 

— Nemzetközi a szerep-
osztás, nyilván mindenki a 
saját interpretációját hozta, 
az idö meg kevés. Hogyan 
lesz egység? 

— Kiderül a bemutatón. 
Azt azért elmondhatom, 
hogy a főszereplők akkl ima-
tizálódtuk, elfogadták a szá-
mukra új, más felfogást — 
sokkal gyorsabban, mint 
vártam. Úgyhogy: bizakodó 
vagyok. 

' Sulyok Erzsébet 

Giovanna (Erdélyi Erzsébet) 

előtt 11 órakor: a Bécsi 
körút 11. szám alatt meg-
nyílik Varga Mátyás Koe»-
suthl-dijas díszlettervező 
színháztörténeti kiállítóháza; 
Szeged újabb, érdekes és 
értékes látnivalóval gazda-
godik. 

A művészetek barátai t or-
gonakoncert vár ja a dóm-
ban, vasárnap este 8 órak)>r. 
Hollai Keresztéig Bach-, 
Hándel-, Sweelinck-, C. 
Franck- és Schubert-művek 
után s a j á t szerzeményét 
(Postludium) is bemutatja. 
A. f i lharmónia hangverse-
nyén Tréfás György énekel. 

Egy másik Rigoletto, a te-
levíziós változat jelmezeit 
is lá that juk Szegeden; Wie-
ber Mariann ugyanis önálló 
kiállításon muta t j a be az 
utóbbi két évben tervezett 
jelmezeit a Bartók művelő-
dési központban, ahol ma, 
pénteken délután 4 órakor 
tárlatvezetést tart . 

Művészetek után — más: 
az ünnepi hetek, két, hagyo-
mányos rendezvénye is er-
re a hét végére került. A 
Z' Zi Labor ugyan már teg-
nap este megtartotta első 
koncertjét, de hivatalosan 
csak ma délután kezdődnek 
az ifjúsági napok. A prog-
ramról már korábban rész-
letesen írtunk, most inkább 
néhány főbb jellegzetesség: 
a korábbiaknál szelídebbre 
sikerülhet idén ez a három-
napos rendezvény, hiszen a 
kemény rock képviselői he-
lyett inkább a dallamosabb 
zene művelőit vár ják szín-
padokra. Persze, a hagyo-
mányokkal sem szakítottak 
a rendezők, hiszen ú j r a 
megnyitja kapuit a népmű-
vészeti vásár, bekapcsolód-
nak a programokba a város 
nagyobb ifjúsági klubjai, ú j -
ra helyet kap a népzene, 
bemutatkozhatnak az ama-
tör művészek, és megrende-
zik a Ligetfürdöben a ha-
gyományos strandpartyt. A 
SZIN rendezvényeihez kap-

csolódik az idén a művészeti 

Diaporáma, multivízió 
Hangulatos, baráti talál- zatoknál: átgondolt drama- témául. Fényképezőgéppel 

kozóvá kerekedett a diapo- turgia szerint épül. gyakran írt verset Szabó András Pá-
ráma- és multivizióest, me- szöveg, zene dúsítja, teszi rizsről. Külön érdeme, hogy 
lyet a Bartók Béla Művelő- izgalmassá. Az est nyitó- bátran vállalta: a francia 
dési Központ rendezett szer- programja — szemléletes közhelyeket, az Eiffel-tor-
dán a tanácsháza udvarán, példája annak, mi mindent nyot, a t r ikolórt a diadal-
Jelentős szerepe volt ebben lehet kihozni a diakockák- ivet, a Moulin Rouge-t még 
Eifert Jánosnak, aki tánc- ból — a műfa j nagy öregjé- mindig lehetséges új, egyéni 
művészi múltja, fotós sike- nek, a magyar stílus megala- látószögből ábrázolni. A 
rei után most műsorvezető- pitójának, Dozvald János- közönség megtapsolta Eifer-
ként debütálj, kedvesen, nak megdöbbentő humorú, téknek a hamburgi fesztivá-
szellemesen irányítva a kő- feszes szerkezetű Onélet- Ion első- és közönségdíjas 
zön^íget a műfa j rejtelmei blöff című munkája. Zseniá- produkcióját, a Hard rócks 
közt. Frappánsan, oldottan lis ötlete a roppant kifejező címűt. Ez már bonyolult 
„beszélte át" az apróbb-na- halandzsanyelv, a szerző elektronikus berendezéssel 

és Rigoletto (Roberto Magri) ^yobb technikai bakik okoz- bravúros előadásában. Lét- készült. így a szerző jelenlé-
ta szüneteket, melyeket a rejöttéröl így beszélt az al- te nélkül is vetíthető D<>/.-
közönség azonban szívesen kotó: „Franciaországban egy vald János humoreszkjét, n 
megbocsátott, kárpótolta sor diaporámát láttam, me- német nyelvű Ubrigenst kö-
ugyanis a nem mindennapos lyeket a gyönyörű szöveg vetően az est programját 
élmény. dobott fel, fedezve a kép- Szabó András Esti kérdése, 

Különös műfa j a diaporá- anyag és a dramaturgia Babits Mihály versére kom-
ma: félúton a statikus dia- meglehetősen gyenge szin- ponúlt lírai összeállítása 

kínzásával veszi kezdetét, vetítés és a mozgófilm kö- vonalát. Innen a szándék: én zárta. Szabó Andrásnak. a 
Délután 4 órakor kezdődik zött, több vetítővel egymás- is csinálok ilyet..." szegedi Széchenyi gimnází-
az első nyilvános fórum, a ra úsztatva, bonyolult á t tü- Eifert János és Jung Zse- um tanárának munkáit az 
JATE aulájában, t émája : a néseket alkalmazva az ön- ni egészen friss, előző éjsza- érdeklődök megtekinthetik 
fiatalkori párkapcsolatok és magukban is kitűnő fotók ka született képsorral, az ma, pénteken és holnap, 
a szexuális nevelés problé- hatása felerősödik, egyik Aluminiumálommal mutat- szombaton este 10 órakor a 
mái. Holnap, szombaton dél- kocka a másikat árnyalja, kozott be. A fém sajátos va- szabadság mozi Filmtékájá-
előtt 10 órakor a narkoma- értelmezi. Jóval többet nyúj t rázsát. a formák ritmusát, 
nia elleni küzdelem esélyei- a hagyományos. bizony az ember és a gép remek D a n -
röl, délután 3 órától pedig gyakran egyhangú diasoro- kompozícióját választották Varjú Erika 
az AIDS-ről rendeznek nyíl-

ás pszichológiai napok ese-
ménysorozata, ami ly ma, 
pénteken délelőtt a narko-
mánia, az AIDS és a szexuá-
lis nevelés témakörében ér-
dekelt szakemberek tánács-

vános vitát, szakemberek! 
bevonásával. Mától külön-
böző kiállításoknak is ott-
hont ad az egyetem. Paul 
Almásy fotókiállítását az 
aulában, egy ismeretterjesz-

Alfréd örökös abszintmámora 
A világirodalom nem szú- Ja r ry mindössze három Néhány korabeli vélemény 

kölködik különcökben, s k ü - évtizedet élt, hosszú ha ja t az 1986-ban született drá-
tő dokumentumkiállítást pe- lönösen a francia literatúra viselt, vagány volt. Királyi máról: Apollinaire szerint a 
dig a JATEJ-KISZ-bizottság mondhat magáénak számos többesben beszélt, rengete- . Jrancia színpad egyik klasz-
udvarán tekinthetnek meg behémot. Sietve jegyzem get dolgozott és örökös ab - szikus remekmüve", Mal-
az érdeklődők A Dugonics meg, hogy azokat, akiknek szintmámorban lebegett. Oly- larmé szavaival Übü „csodá-
téren „drogsátor" működik, neve fönnmaradt, nem első- kor bedobott egy-egy kupica latos figuraCopeau kife-
tanácsadással és ifjúsági sorban a müvészkedö bohóc- piros tintát és szokása volt jezesevel „százszázalékos 
lelki-segélyszolgálattal vár- kodásért szeretjük, hanem a az is, hogy pisztolyával rio- színház". Breton pedig ek-
ják a fiatalokat A szómba- teljesítményért. A múlt szá- ga t t a a montparnasse-i járó- ként lelkesedik: „Übűjéért, 
ti naD eevik legérdekesebb M d végének egyik különös kelőket. Mondják. hogy a ezért a csodalatos teremté-

6 párizsi f igurája volt Alfréd pókokat is pisztollyal irtotta, sért odaadnom az egész 
Jarry, kinek Ubü király ci- a temetésekre pedig császár- Shakespeare-t és az egész 
mű drámájá t ' a z idei sza- kabátban és kerékpáros- Rabelais-t". 
badtéri műsorba is beiktat- mezben járt. Halálos ágyán Ja r ry a modern személy-
ták: a kaposvári színház utolsó kívánságul — egy telén költészet egyik jeles 
előadásában az újszegedi fogvájót kért. művelője volt. Ubüjét több 
színpadon láthatjuk. a jövő ( j b ü királyát ismerjük drámában „felújította", szá-

eseménye a Tisza-parti ..élő 
lánc", ahova a narkománia 
elleni küzdelemben részt 
vállalókat vár ja Mavek Ko-
tansky, aki ez ügyben sok 
eredményt ért már el — 
Lengyelországban. szerdán és csütörtökön. 

Péntektől péntekig — 
Szegedről 

A fő helyszín a Hági étterem, innen hallhatják ma jd 
többek között Békés Andrásnak, Oberfrank Gézárak, Pete 
Györgynek, s a Tolcsvay testvéreknek a szegedi progra-
mokkal kapcsolatos mondandóját. A szegedi stúdió URH-s 
kocsija többek között a Bartók Béla Művelődési Központ-
ból, VVieber Mariann jelmeztervező kiállításáról, Varga 

m a > ja. A nemrégi, boglári sza-
napig szívesen játszott d rá - badtéri előadásról Takács 
mája a világ színpadainak. István, a Népszava kritikusa 
A rendkívül szellemes szö- a következőket írta: „Ké-
vés többféle értelmezést tesz mény és kegyetlen színházi 
lehetővé, így fiatalos szelle- este ez. még ha közben meg-

leginkább, ezt a pondrósze- m-is regénye és töredéke ma-
rű lényt, aki t — tanárok, f i- radt fönn. Ezekben halmoz-
gyelem' — a rennes-i líce- za a furcsasagokat, a kegyet-
um fizikatanáráról mintá- l e n humort é s a mély em-
zott. Übü az örök emberi ke- berismeretre vallló tragikus 
gyetlenség, nagyképűség, momentumokat, 
fennhéjázás, ostobaság kari- A kaposváriak produkció-
katúrája. Groteszk mese hő- j é t Lukáts Andor rendezte, 
se egy abszurd világban. A A címszerepet Bezerédi Zol-

„ , -, . , . „ darab frenetikus botrányt tán darabbéli hitvesét oe-
Szegedről jelentkezik a rádió kulturális ajanlómusora. k a V a r t , látványos elutasítás dig' Csákányi Eszter alakít-

a Péntektől péntekig, ma délután' 2 órától, a Petőfi adón. l e t t osztályrésze De a v n&zwr a i a s u 

Mátyás állandó kiállításának megnyitójáról, s a Z Zi Labor m ű tórculatok ~ hazánkban fájdul is a rekeszizmunk a 
koncertjének helyszínéről jelentkezik. A műsort Várkonyi elsősorban amatőr színpadok ronogestoi. 
Balázs vezeti, szerkesztő Csermely Zsuzsa. — vállalkoznak eljátszására Dlusztus Imre 
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