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A 18. életévét betöltött POSZT megnyitójának forgatókönyvét - legalábbis a helyszín
szempontjából - átírta egy nyári eső. Így a megnyitó beszédek a Pécsi Nemzeti Színház
aulájában, a lépcsőn hangzottak el, valamint itt adták át első ízben a Sík Ferenc-díjat. A
POSZT idei díszvendége a Pécsett született Bálint András, akivel a tíz nap során több
ízben találkozhat majd a közönség. (Képünkön: Bálint András köszöntője - Fotók:
Mizerák Andrea)

      

A Sétatéren, az immár hagyománynak számító lakatfalnál tartották meg a 18. POSZT
lakatolását, amin a találkozóra meghívott színházak és előadások, valamint a díszvendég
lakatjait helyezték fel. Itt dr. Páva Zsolt, Pécs polgármestere, Magyar Attila, a POSZT-ot
szervező POSZF Nkft. ügyvezetője és 
Bálint András, 
a POSZT díszvendége mondott néhány üdvözlő szót, majd mindenki átvonult a Széchenyi
térre, ahol - szintén immár több éve - az idei évad bemutatóinak színházi plakátjait lehet
megtekinteni egészen a POSZT végéig. Viszont egy gyors áztató zápor elkapta a Színház térre,
a megnyitóra érkező embereket, ami annak forgatókönyvét is átírta, így mindenki a Pécsi
Nemzeti Színház előterében gyülekezett, ahol többen is köszöntötték a POSZT-ot. A
színházban Páva Zsolton, Magyar Attilán és Bálint Andráson kívül beszédet mondott 
Fekete Péter
, az új kultúráért felelős államtitkár,
dr. Hoppál Péter
, Pécs országgyűlési képviselője, 
Rázga Miklós
, a PNSZ igazgatója is.
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  Bálint András kiemelte, hogy Térey János és Regős János nagyon jó munkát végzett, bátorválogatásnak tartja az ideit, szerinte magas szakmai szinten fog zajlani a találkozó. Adíszvendég a "találkozó" szót hangsúlyozta ki, véleménye szerint erről kell szólnia aPOSZT-nak, ahogy azt JordánTamásannak idején kitalálta. Fekete Péter azzal kezdte a gondolatait, hogy "Figyeljünk egymásra" -szerinte ez lehetne a jelmondata is a POSZT-nak, hiszen ezért (is) vannak itt a társulatok, hogyegymás munkáit megismerjék. Ráadásul idén öt határon túli produkció is bekerült aversenyprogramba, így lassan nem országos, hanem kárpát-medencei találkozórólbeszélhetünk. Páva Zsolt azt emelte ki, hogy immár 18 évessé, nagykorúvá vált a POSZT,azonban a lényege változatlan, most is a színház ünnepe az egész ország számára.  Új elemekkel is találkozhattunk az idei POSZT-megnyitón. Első ízben adták a Sík Ferenc-díjat,melyet a Pécsi Nemzeti Színházban annak idején több mint tíz évig tevékenykedő rendezőrőlneveztek el. A Békés megyei közgyűlés által alapított díjat a magyar ősbemutatóknakdedikálták és első alkalommal Ráckevei Anna, a Debreceni Csokonai Mihály Színházigazgatója vehette át, a színház által több éve megrendezésre kerülő Deszka Fesztiválért. Ezenkívül a POSZT első napján megrendezett színházmarketing-konferencia záróakkordjaként többkategóriában is díjakat osztott ki a Magyar Teátrumi Társaság, így elismerték a legjobb színházibüfét, a legjobb széket, a legjobb honlapot, a legjobb előadás-trailert, a legjobb színháziplakátot, a legjobb nyomtatott kiadványt, illetve a legjobb színházi merchandising terméket. Akonferenciáról és a díjazottakról bővebben az alábbi linkenlehet olvasni.  

  

  Az idei találkozó egyik különlegessége, hogy Bertolt Brecht-Paul Dessau A kaukázusikrétakör  címűelőadását három különböző színház előadásában láthatja a közönség. A nyitóestén a KatonaJózsef Színház feldolgozásában lehetett megtekinteni a darabot kiváló művészek, többek közt Kocsis Gergely, Rajkai Zoltán, Pálmai Anna, Borbély Alexandra, Szirtes Ági, Vajdai Vilmos, Tasnádi Bencetolmácsolásában, ráadásul mindenki több karaktert játszott. A változat további érdekességevolt, hogy a narrációt Péterfy Boridalban mondta el, aki, hasonlóan a többi színészhez - Brechthez híven - többször kiszólt aszínpadon körben helyet foglaló közönségnek, dialógust folytatott velük, néhányukat szó szerintkimozdítva saját komfortzónájukból. A színpad finoman szólva sem volt telezsúfolva díszlettel,de nem is hiányoznak, egyetlen multifuncionális láda foglalta el a játéktér közepét. Azesemények egy forgószínpadon zajlottak, amelyet akár a történelem forgószínpadaként islehetett értelmezni. A darab örök témákat feszeget: a hatalom és a kisember viszonyát, afelelősséget, a következmények vállalását és a szeretet hatalmát. Brecht klasszikusának másikkét verzióját június 9-én egymás után a Miskolci Nemzeti Színház és a Nagyváradi SzigligetiSzínház előadásában lehet megtekinteni.
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