
LAPSZÁMUNK SZERZŐI

Urbán Balázs (Budapest) színikritikus, a Színházi Kritikusok Céhének tagja. 1993 óta rendszere-
sen közöl kritikákat, színházi tárgyú írásokat különböző folyóiratokban. 

Bartha Katalin Ágnes (Kolozsvár) színház- és irodalomtörténész, a Babeș–Bolyai Tudomány-
egyetem Színház és Film Karának adjunktusa. Főbb kutatási területe a 19. századi színház és társa-
dalom kapcsolata, valamint az 1918 utáni romániai magyar irodalmi és színházi hagyatékok művészeti 
és társadalmi vonatkozásai. Korábban a Szabédi Emlékház kutatója és vezetője. MTA Bolyai János 
kutatási projektjének fókuszában a dualizmus kori Kolozsvári Nemzeti Színház komplex vizsgálata áll. 

Boros Kinga (Csíkszereda) színházi szakíró, dramaturg, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem 
tanára, a Színház folyóirat szerkesztője. 

Kozma Gábor Viktor (Budapest) szabadúszó színész, színésztréner, doktorandusz. Egyetemi ta-
nulmányait a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen végezte. Jelenleg az egyetem Doktori Iskolájának 
hallgatója, kutatásában a különböző pszichofizikai színésztréning módszereket vizsgálja. Az Interna-
tional Suzuki Company of Toga tagja, az MMA 2018-2021 Ösztöndíjprogram ösztöndíjasa. 2019-től 
a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Színház és Film tanszékének óraadó tanára. További 
információ: www.gaborviktorkozma.com

Adorjáni Beáta (Debrecen) a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem színháztudomány szakán, 
majd drámaíró mesteri szakán végzett. Jelenleg a debreceni Csokonai Színház dramaturgja, tanít a 
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen. Dramaturgi munkája mellett báb- és színdarabokat szerzője, 
drámákat fordított angol, német és román nyelvről. 

Lestyán Attila (Budapest) 2018-ban végzett Zsámbéki Gábor és Fullajtár Andrea osztályában 
a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Jelenleg ugyanitt a doktori iskola hallgatója és szabadúszó 
színész.  

Catherine Diamond (Tajpej, Tajvan) a Soochow Egyetemen tanít színházi és környezeti irodalmat. 
A Communities of Imagination: Southeast Asian Contemporary Theatres (2012) című könyv szerzője, 
számos tanulmányt közölt a Délkelet-Ázsiai előadó-művészetről. Rendező és drámaíró a Kinnari Eco-
logial Theatre Project-nél (www.kinnarieco-theatre.org), valamint a Red Shoes Dance Theatre (www.
facebook.com/redshoestablao) művészeti igazgatója.  

Péter Emőke (Csíkszereda) a kortárs irodalom és színház iránti rajongása eredményeként kezdett 
el színházi beszámolókat írni a Csíki Játékszín eseményeiről a Játéktérnek. Az írás gyakorlata nem 
áll távol tőle, hiszen környezetmérnökként 2014-től rendszeres szerkesztője a fenntartható és etikus 
életmódról szóló Kislábnyom Hírlevél nevű kiadványnak. Kedvenc témaköre a környezeti nevelés a kul-
turális tartalmak és termékek segítségével, valamint a környezetvédelem és a művészet eszközeinek 
a kölcsönhatása.

Deák Katalin (Kolozsvár) dramaturg. A Babeș–Bolyai Tudományegyetemen tanult színháztudo-
mányt. A kolozsvári színházban többek közt közösségteremtő és edukatív (ESziK vagy isszák? – edu-
katív színházi különóra) projekteken dolgozott. 2016 őszétől szabadúszó. Az utóbbi időben leginkább 
dramaturgi munkái voltak.

Kófity Annamária (Szatmárnémeti) színész. A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen ta-
nult színművészet szakon, ugyanott végzett mesterképzésen 2012-ben. Két évig volt tagja a Kézdi-
vásárhelyi Városi Színház társulatának, majd Hollandiában és Londonban élt néhány évig. 2018 óta a 
szatmárnémeti Brighella Bábszínház tagjaként játszik. Időnként mesélhetnéke támad, olyankor blogot ír.

Kiss Krisztina (Marosvásárhely) teatrológus. Kolozsváron teatrológia alapképzésen tanult, majd 
2019-ben végzett a teatrológia és művelődésszervezés mesterképzésen a Marosvásárhelyi Művészeti 
Egyetemen. Kulturális és színházi projektek szervezője, korábban dolgozott az András Lóránt Társulat-
nál. Rendszeresen közöl színházi írásokat.

Nagy Eszter (Sepsiszentgyörgy) előbb bölcsészkart (román—angol szak), majd színművészeti 
egyetemet végzett Kolozsváron. 2007-től a sepsiszentgyörgyi M Studio mozgásszínház társulatának 
tagja. 2011-től – fordítói engedélye megszerzését követően – szabadidejében műfordítással is foglal-
kozik.

Gianina Cărbunariu (Piatra Neamț) drámaíró, rendező, munkái következetesen tematizálják a 
kortárs Románia társadalmi-kulturális problémáit. 2017 óta Piatra Neamț-i Ifjúsági Színház igazgatója. 


