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Beretvás Gábor (Kolozsvár) kritikus. Debrecenben szerzett diplomát mint filozófus-esztéta. A Deb-
receni Egyetem óraadója, emellett több erdélyi felsőoktatási intézmény (pl. a kolozsvári BBTE) vendégok-
tatója. Legfőképpen filmről és színházról publikál, erdélyi és magyarországi folyóiratokban.

Bogdán Zenkő (Kolozsvár) független előadó-művészeti producer és kurátor. Jelenleg a Babeș–
Bolyai Tudományegyetem Színház és Film Karának boldog óraadója, naiv doktorandusz hallgatója és a 
Universal Pleasure Factory büszke társalapítója. 

Cosmin Matei (Kolozsvár) színházrendező. A BBTE Színház és Film Karán rendezőként, valamint 
a bukaresti Nemzeti Művészeti Egyetemen grafikusként diplomázott. Rendezőként jegyzi a Váróterem 
Projekttel együtt, a devised módszerrel létrehozott Occupy Yourself, Reacting Chernobyl vagy IntimIdate 
Me c. előadásokat. Legutóbbi munkája a lvivi Első Színházban rendezett A szünet c. előadás. Jelenleg a 
BBTE-en doktorandusz és tanársegéd. 

Csepei Zsolt (Kolozsvár) színész, munkás. Váróterem Projekt. Nem szereti a kötött formákat, és 
elvesztődik, ha nem talál szabályokat, amelyekbe kapaszkodni tudna. Egyszer az államvizsgája vázlatát 
véletlenül a vezetőtanára címe helyett a teljes egyetemi csoportba küldte vissza, azóta írogat ide-oda. 
Kedvenc Microsoft Word gombja a [sorkihúzás].

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. A dramaturgi munkái mellett 
interjúkat, riportokat közöl.

Kocsis Tünde (Kolozsvár) a néprajz–magyar (Kolozsvár), majd színházrendezői (Marosvásárhely) 
egyetemi szakot végezte el. Drámapedagógus, bibliodrámázik, versfilmeket rendez. Dolgozott a Kolozs-
vári Puck Bábszínháznál, és most a Kolozsvári Állami Magyar Színház ESziK vagy isszák? című nevelési 
programját koordinálja. Szívesen ír.

György Andrea (Marosvásárhely) tanár, színházi és irodalomkritikus, a Kritizorok kultúrblog szer-
kesztője. Doktori tanulmányait az ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskola Esztétika PhD Programján 
végezte, disszertációját a kortárs magyar dráma és színpadi gyakorlat kapcsolatáról írta.

Kiss Gabriella (Budapest) Károli Gáspár Református Egyetem Színháztudományi Tanszékének ve-
zető docense, a Szent István Gimnázium „dráma” kutatótanára, hat önálló kötet és számos magyar, 
német és angol nyelvű publikáció szerzője. Tudományos érdeklődésének jelenlegi fókuszában a művész-
színház, a színházi nevelés és a színházpedagógia kapcsolata áll.

Novák Ildikó (Marosvásárhely) bábművész, teatrológus, bábtörténész, a Marosvásárhelyi Művészeti 
Egyetem oktatója. Doktori tanulmányait a MME PhD Programján végezte, disszertációját a marosvásár-
helyi Állami Bábszínház történetéről írta, amely Fejezetek a marosvásárhelyi Állami Bábszínház történeté-
ből (1949-1975) címmel jelent meg az UArtPress és a Mentor Kiadók gondozásában 2011-ben.

Sándor Anna (Csíkszereda) a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem színész szakán mesterizett 
2014-ben. Az egyetemi évekkel párhuzamosan négy évig a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György 
Társulatának tagja volt. Ezt követően a Csíki Játékszínhez szerződött, jelenleg is a csíkszeredai színház 
színésze.

Sarah Vanhee (Belgium) alkotói munkássága egyaránt kapcsolódik a performanszhoz, a vizuális 
művészetekhez, a filmhez és irodalomhoz. Fontosabb munkái: The Making of Justice, Oblivion, I Screa-
med and I Screamed and I Screamed, Untitled, Lecture For Every One. Társszerzője az Untranslatables 
és szerzője a The Miraculous Life of Claire C and TT c. könyveknek, emellett számos művészeti írást pub-
likált művészeti és szakfolyóiratokban. 2009 óta szoros együttműködésben dolgozik a genti CAMPO-val, 
amely producerként segítette sok munkája létrejöttét. A Manyone művészi közösség tagja.

Tasnádi-Sáhy Péter (Nagyvárad) rendező, dramaturg, a Nagyvárad Táncegyüttes nevelési prog-
ramjának, illetve a Szigligeti Társulat iskolai színjátszóköröket támogató Reflektor programjának mentora. 
A Várad kulturális folyóirat irodalom rovatának szerkesztője. 

Varga Anikó (Budapest) színikritikus, kurátor. Tanít a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen, a Já-
téktér folyóirat főszerkesztője.  

Zsigó Anna (Budapest) dramaturg. Az ELTE-n lengyel–magyar szakos volt, ezalatt a Társadalomel-
méleti Kollégium tagja is. Az SZFE színházi dramaturg szakán diplomázott. Elsősorban független színház-
ban, gyakran állandó alkotói csapatban dolgozik. 


