
Programok minden napra: papageno.hu

A ugusztusban kezdődik 
szeptemberre marad 

az évi rendes Városmajori 
Színházi Szemle előadásainak 
java. Széles a műfaji válasz-
ték: Ünnep Miskolcról, Fekete 
Péter Szabadkáról, Paraszt-
opera újvidéki–szegedi kop-
rodukcióban, Farsang-átirat 
Szombathelyről, és Figaro há-
zassága Budaörsről. Ez tény-
leg az elmúlt két évad legjava!

 � Városmajori 
 Szabadtéri Színpad
� AUGUSZTUS 25.
 –SZEPTEMBER 9.
� 3400–5200 Ft
� varosmajoriszinpad.hu

Város majori 
Színházi 
Szemle

Ünnep, fotó: Éder Vera

Parasztopera, forrás: Városmajori Szabadtéri Színpad

6     szeptember

SZÍNHÁZ





Programok minden napra: papageno.hu

SZKÉNÉZŐPONT 
IRODALMI 
FESZTIVÁL

Felolvasások, találkozások, 
beszélgetések, közös-

ségi játék középpontban 
a hétköznapi, az irodalmi 
és a színházi nyelvről, a 
felforgatásról és a képek 
hatalmáról. Fókuszban Háy 
János, Tasnádi István és 
Závada Péter, valamint a 
Rakpart3 Íróműhely tagjai. 
És ami mindent és mindenkit 
összeköt: a minket körülvevő 
hatalmi struktúrák.

 � Szkéné Színház
� SZEPTEMBER 4–6.
� napijegy: 2000 Ft, 
 háromnapos bérlet: 5000 Ft
� szkene.hu
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www.szkene.hu   
jegy@szkene.hu   

 BEMUTATÓ 

Vad nyomozók

R oberto Bolañónak, a latin-ameri-
kai irodalom sztárjának az életrajzi 

elemeket és a zabolátlan fantáziavilá-
got ötvöző történetében egy hetvenes 
évekbeli, mexikóvárosi, underground 
költőmozgalom életébe pillanthatunk be, 
amelyből egy évtizedeken és kontinen-
seken átívelő, krimiszerű utazás bomlik 
ki. A szerelem és a költészet, a bulik és a 
manifesztumok, a szexuális kalandok és 
az irodalmi reformtörekvések kaotikus 
sodrása akkor vesz fordulatot, amikor 
Ulises és Arturo megszöktetnek egy 
prostituáltat, és nekiindulnak északnak. 

 � Radnóti Tesla Labor
� SZEPTEMBER 7., 12., 29. – 19.00
� 5200 Ft
� radnotiszinhaz.hu A
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BESZÉLGETÉS-
SOROZATA

Vendégünk a Színházi 
Kritikusok Céhének 

életműdíjasa, 
Szakács Györgyi 

jelmeztervező
Beszélgetőtársak: 

Ascher Tamás,
Szlávik István

A beszélgetést vezeti: 
Seres Gerda

�  2021. szept. 13. 17.00
a Katona József 
Színházban és a
Facebook.com/jokerdes 
oldalon is élőben
A program ingyenes

� facebook.com/jokerdes

BEMUTATÓ

Az égő ház
E gy történet a várakozás gyönyörűségéről. Egy szerel-

mespár legyezőt cserél. Az egyiken havas táj, a másikon 
holdvirág. A férfi  megígéri a lánynak, hogy visszajön érte. 
A lány évekig várja, míg végül beleőrül. Misima Jukio a XX. 
századi japán irodalom egyik legizgalmasabb, nyugaton is 
ismert alkotója. Modern nô-drámáiban ősi történetek hősei, 
harcosok, szerelmes asszonyok, szellemek és démonok a 
második világháború utáni Japán utcáin találják magukat. 

 � Szkéné    �  SZEPTEMBER 10., 11. – 19.00
� 3500 Ft    �  szkene.hu
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42. SZÍNIKRITIKUS-
DÍJ-ÁTADÓ

A járványidőszakra a 
kritikusdíj is refl ektál: 

hét, részben megváltozott 
kategóriában két évad 
teljesítményeit ismerik el a 
Színházi Kritikusok Céhének 
tagjai. Szakács Györgyi, az 
egyetem szabadságáért kiál-
ló SZFE-hallgatók, -oktatók 
és -dolgozók, a Trafó, Bodó 
Viktor és az Örkény Szín-
ház társulata, Béres Márta, 
Nagy Péter István, valamint 
a nemrég elhunyt Lengyel 
Anna kapják az elismerést. 
A díjátadó a Papageno Face-
book-oldalán követhető.

 � Bethlen Téri Színház
� SZEPTEMBER 12. – 19.00 
� kritikusceh.hu

Kertész utcai Shaxpeare-mosó, fotó: Horváth Judit
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jegy.hu

BELVÁROSI
SZÍNHÁZ
(VII. KER. KÁROLY KRT. 3/A)

BUDAPESTI BEMUTATÓ:

2021. SZEPTEMBER 30.
(19 ÓRA)
Jegyek válthatók a Belvárosi Színház szervezésén  
(1075 Bp., Dohány u. 1/a, tel.: 266-7130, nyitva:  
H-P 10-18 óráig), valamint az ismert jegyirodákban,   
a jegyterjesztőknél.
Bankkártyás vásárlás a www.orlaiprodukcio.hu,
a www.belvarosiszinhaz.hu
és www.jegy.hu oldalakon lehetséges.

BUDAPEST_fidelio_127x86mm.indd   1BUDAPEST_fidelio_127x86mm.indd   1 2021. 08. 16.   11:512021. 08. 16.   11:51

Jó kérdés

A Magyar Színházi Társa-
ság beszélgetéssoroza-

tának ötödik évada Szakács 
Györgyivel indul. A jelmez-
tervezővel és vendégeivel, 
Ascher Tamással és Szlávik 
Istvánnal pályájuk fő állomá-
sairól beszélget Seres Gerda.

 � Katona József Színház
�  szeptember 13. – 17.00
�  INGYENES 
� facebook.com/jokerdes
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BEMUTATÓ

Mit ér, ha?

M i történik, ha egy nő betölti a negyvenet, majd az 
ötvenet, a hatvanat? Lehet szépen öregedni? Hogyan 

tekintünk az életünkre, változnak-e a céljaink, az érzelmi 
életünk? Szembe tudunk nézni saját félelmeinkkel, vágya-
inkkal? Az előadás formailag a varieté műfaját idézi meg, 
amelyben laza dramaturgiai kötelékekkel kapcsolódnak 
egymáshoz etűdök és zenés, táncos dalbetétek. A produkció 
hangvétele intim és személyes, és noha az öregedés és az 
elmúlás sötét tónusú témák, az előadás mégis sok humor-
ral, olykor szélsőségesen groteszk elemekkel átitatott. 

 � SZEPTEMBER 17. – 19.00
� Jurányi Ház
� 3500 Ft
� lathataroncsoport.hu

fotó: Kállai-Tóth Anett

A PesText szeptem-
ber 17. és 26. között a 
világirodalmat hozza el 
Budapestre egy olyan 
fesztivál keretében, 
amely túllép a meg-
szokott korlátokon. 

Bővebb információ: 
pestextfestival.hu

SZÍNHÁZ
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Programok minden napra: papageno.hu

Budapest 
Tánc-
fesztivál

N eves külföldi tánc-
együttesek, jubiláló 

magyar művészek és a hazai 
közönség kedvencei is ott 
vannak az előadók között. 
A Genfi  Balett, a Scapi-
no Ballet Rotterdam és a 
tanzmainz jelenti a külföldi 
sztárvendégeket, a magyar 
highlight pedig Ladányi 
Andrea, aki a számára meg-
határozó hat férfi  táncmű-
vésszel osztja meg a teret.

 � Nemzeti Táncszínház
� SZEPTEMBER 18.
 –OKTÓBER 9.
� 3000–5800 Ft
� tancszinhaz.hu 
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Először játszol a Budapesti 
Operettszínházban. Ho-
gyan fogadtad a felkérést?
Titkon régóta vágytam az 
Operettszínházba. Nem azért, 
mert nem lennék hűséges a 
mostani társulatomhoz (Turay 
Ida Színház – A szerk.), hanem 
mert egy művésznek fontos, 
hogy feszegesse a határait, 
új feladatokat kapjon, én 
pedig vágytam arra, hogy itt 
is megmérettessem magam. 
Arról nem is beszélve, hogy 
olyan csodálatos kolléganők-
kel dolgozhatok most együtt, 
akikkel vagy nagy régen, vagy 
egyáltalán nem találkoz-
tunk még színpadon: Szulák 
Andrea, Papadimitriu Athina, 
Vásári Mónika, Janza Kata, 
Bánsági Ildikó, Szilágyi Enikő… 
Ráadásul azt gondolom, 
hogy megint olyan szere-
pet kaptam, ami szó szerint 
pofán csapott. (mosolyog)

Mesélnél a karakteredről?
A 8 és ½ című Fellini-fi lm 
egy rendezői önvallomás, 
arról szól, hogy minden férfi  

életében vannak meghatá-
rozó nőalakok, egy művész 
életében pedig még inkább. 
Ott van az anya, az első nő, az 
első szerelem, az első szex, a 
múzsák, a feleség, a szerető. 
Sarraghina egy örömlány, 
akivel bár Guidónak nem volt 
testi kapcsolata, de mégis 
meghatározó volt számára, 
mint nő. A történet a nagyon 
vallásos Olaszországban 
játszódik, ahol nem lehetett 
beszélni bizonyos dolgokról, 
sok minden tabunak számí-
tott. Sarraghina testesíti meg 
azt a nőt, aki mindenkinek 
önmagát adja: nem álszent, 
nem hazudik – a gyerekek 
pedig éppen emiatt az őszin-
teség miatt ragaszkodnak 
hozzá. Guido akkor szúrja 
ki magának, amikor kisfi ú-
ként a tengerparton lófrál a 
barátaival. A nő nem csak a 
kinézetével hívja fel magára 
a fi gyelmet, hanem azzal, 
ahogyan kommunikál. Guido 
számára Sarraghina jelenti 
a szabadságot, az őszinte-
séget, a puszta valóságot.

Mivel ajánlanád a musicalt 
a nézők fi gyelmébe?
Először is – és most nem 
sorrendet állítok fel – a sztár-
paradé miatt. Rettenetesen jól 
vannak kiosztva a szerepek, 
ráadásul több olyan színész 
is akad, akik eddig még nem 
játszottak a Budapesti Ope-
rettszínházban. Másodszor 
a műfaji találkozások miatt: 
Zoli (Balázs Zoltán, az előadás 
rendezője – A szerk.) egé-
szen új oldalról közelíti meg 
a musical műfaját. A darab 
zenéje is gyönyörű, ugyanak-
kor bonyolult. Igen látványos 
produkció lesz, Szendrényi 
Éva fantasztikus díszletével 
és Németh Anikó jelmezeivel. 
Végül, de nem utolsó sorban 
a Nine – Kilenc egy Magyar-
országon ritkán játszott 
darab (itthon eddig egyedül 
a békéscsabai Jókai Színház 
tűzte műsorára, 2005-ben – A 
szerk.), pont emiatt lehet üdítő 
a sok klasszikus mű között. 

Az interjú bővebb változata 
a Papageno.hu oldalon olvasható TÁ
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„Iszonyatosan tudok rajongani 
azért, ha valaki tehetséges”
INTERJÚ KERESZTES ILDIKÓVAL

SZ eptemberben debütál a Budapesti 
Operettszínházban Arthur Kopit és Maury Yeston 

musicalje, a Nine – Kilenc, amely Federico Fellini önéletrajzi 
ihletésű fi lmje, a 8 és ½ zenés színpadi adaptációja. 
A főszereplő, Guido Contini életében számtalan nő 
megfordult, akik mind hatást gyakoroltak a művészetére. 
Egyikük Sarraghina, az örömlány, akit – többek között – 
Keresztes Ilidkó alakít. Vele beszélgettünk arról, hogy mitől 
is annyira különleges ez a musical.

SZEPTEMBER
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Programok minden napra: papageno.hu magyar állami népi együttes
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SPOLARICS ANDREA   CHOVÁN GÁBOR   ILYÉS RÓBERT
FRÖHLICH KRISTÓF   MERTZ TIBOR   PETŐ KATA m.v.   HARTAI PETRA

SZÉKELY CSABA

öröm és boldogság
rendező ALFÖLDI RÓBERT

bemutató 2021. SZEPTEMBER 18.

Árvák

D anny és Helen ünnepi 
vacsorára készülődnek, 

amikor belép Helen öccse, 
Liam, csuromvéresen. Dennis 
Kelly kamaradrámája egy 
lebilincselő krimi történetén 
keresztül mesél az előítéle-
tekről, a gyűlöletkeltésről, a 
társadalmi rétegek szétsza-
kadásáról, a társadalomban 
pattanásig feszülő félelemről 
és bizonytalanságról, vagyis 
arról, ami a legjobban meg-
határozza a mindennapja-
inkat. A Szentendrei Teát-
rum után most a Kazinczy 
utcába várják a nézőket.

 � Radnóti Tesla Labor
� SZEPTEMBER 22., 24. – 19.00

� 5200 Ft
� radnotiszinhaz.hu

fotó: Kállai-Tóth Anett
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magyar állami népi együttes
KUTSZEGI 

CSABA
MIHÁLYI 
GÁBOR

PÁL ISTVÁN  
SZALONNA
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