
„A Budapesti Tavaszi Feszti-
vál történetének közel négy 
évtizede alatt Európa egyik 
legfontosabb összművészeti 
fesztiváljává vált. Ez a múlt, 
a közös sikerek és a szám-
talan meghatározó feszti-
válpillanat sokat jelent, nem 
csupán nekünk és a közönsé-
günknek, hanem a művé-
szeknek is. A fesztivál szer-
vezése hosszú távú tervezést 
igényel, folyamatos, éveken 
átívelő párbeszédben va-
gyunk a legizgalmasabb al-
kotókkal, intézményekkel, és 
ők is gondolkodnak bennünk 
és Budapestben, amikor egy 
produkció létrehozásáról 
vagy nemzetközi bemutat-
kozásáról van szó” – mondja 
el Káel Csaba, a Budapesti 
Tavaszi Fesztivál szervezését 
koordináló operatív testület 
elnöke, a Müpa vezérigazga-
tója arra a kérdésre, hogy mi 

a titok, mennyire nehéz vagy 
épp könnyű a világsztárokat 
a magyar fővárosba csábíta-
ni. John Malkovich és a Just 
Call Me God – A diktátor utol-
só beszéde című előadásának 
a próbafolyamata például 
még javában zajlik, a ham-
burgi világpremier után az 
amszterdami Concertgebouw 
színpadán és a londoni Barbi-
canben látható, aztán egye-
nesen Budapestre utazik, így 
a fesztivál szervezői legalább 
olyan kíváncsian várják az 
előadást, mint a nézők. „Ez a 
legjobb fajta kockázat, amit 
csak vállalni lehet, a Buda-
pesti Tavaszi Fesztivál pedig 
kifejezetten fontosnak tartja, 
hogy produkciók létreho-
zásában, magyarországi 
bemutatókban, különleges, 
máshol-máskor nem látott 
programokban gondolkod-
jon, ebben a nemzetközi és 

a hazai művészek is partne-
reink. A kihívás leginkább az, 
hogy a fesztivál intenzív 24 
napja alatt a közönség azokat 
az alkotókat, műfajokat is fel-
fedezhesse magának, akik-
re-amikre addig esetleg ke-
vésbé fi gyelt: hogy a színház 
rajongói belekóstoljanak akár 
a táncművészet műfajába is, 
hogy a kamarazene szerel-
mesei megnézzenek például 
egy újcirkuszi előadást, 
ahol – mint az ausztrál Circa 
esetében – egy vonósnégyes 
élőben, Sosztakovics-mű-
vekkel kíséri az akrobaták 
mozgását” – mondja Káel 
Csaba, kiemelve A varázsfu-
volát, a Komische Oper Berlin 
egészen egyedi látványvilágú 
előadását, Pumeza Matshi-
kiza dél-afrikai szoprán első 
budapesti áriaestjét és Dani-
ele Gatti és a Mahler Cham-
ber Orchestra koncertjét is.

Kezdődik a kulturális tavasz!

M árcius 31-én indul a 37. Budapesti Tavaszi Fesztivál, olyan világsztárokat 
felvonultatva, mint John Malkovich, a háromszoros Oscar-díjas operatőr, 

Vittorio Storaro vagy épp a világzenei ikon Goran Bregović.
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CÍMLAPSZTORI

A HULLAÉGETŐ

Gálvölgyi János hátborzon-
gató alakítása arról, mi visz 

arra egy átlagos, teljesen hét-
köznapi embert, hogy a fasiz-
mus hazug, gyilkos ideológi-
áját elhiggye, magáévá tegye, 
a rendszer működtetőjévé, 
annak kiszolgálójává váljon.

 � Belvárosi Színház
� ÁPRILIS 7., 9., 22. – 19.00
� 2500–4900 Ft
� orlaiprodukcio.hu

AZ ANALFABÉTA

A nagyközönség számára 
A nagy füzet fi lmadaptá-

ciója által megismert magyar–
svájci írónő, Kristóf Ágota/
Agota Kristof identitáskere-
séssel teli önéletrajza dalban 
és mondatokban, Falusi 
Mariann tolmácsolásában.

 � Rózsavölgyi Szalon
� ÁPRILIS 10., 11., 18. – 19.30
� 4500 Ft
� szalon.rozsavolgyi.hu
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Színházi és táncos 
Budapesti Tavaszi Fesztivál

Melyik ujjunkat harapjuk, mit ajánljunk, mit hagyjunk ki 
a BTF egyszeri és megismételhetetlen előadásaiból? 

John Malkovich kegyetlen népvezérek bőrébe bújik, és Just 
Call Me God címmel diktátorok beszédeiből összeállított 
monológot ad elő, amelyet Bachtól Messiaenon át Lige-
ti Györgyig válogatott zene kísér és ellenpontoz Martin 
Haselböck jóvoltából. A körülöttünk zajló események 
inspirálták a Vándorlásra születve című soknemzetiségű 
produkciót, amelyben magyar, szerb, román és német, roma 
és nem roma művészek a „balkáni úton” elinduló roma 
menekültek valós történetein keresztül az „úton levés” 
költészetét és politikáját tárják fel. Elképesztő a táncos 
felhozatal is. Ebben a Batshevából indult táncos találkozik 
a tel-avivi underground elektronikus zenésszel, és hoz 
létre a szív ügyeiről meg az obszesszív-kompulzív zavarról 
előadást, a fl amenco ritmusai idézik meg Andalúziát, és Peer 
Gynt okán kerül közös nevezőre Ibsen, Grieg és a balett.

�  több helyszínen    �  MÁRCIUS 31. – ÁPRILIS 23.    �  btf.hu
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BEMUTATÓ

Kihallgatás

F ilm-noir-krimi-thriller. Ráadásul színházban. Dömötör 
Tamás nem először kísérletezik a műfaji határok le-

bontásával. Ezúttal egy fi atal lány halálának ürügyén. Ki 
a 19 éves luxuskurva gyilkosa? Nyomozzanak együtt!

 � Átrium Film-Színház    �  ÁPRILIS 4. – 19.00
� 2600 Ft / 3200 Ft    �  atriumfi lmszinhaz.hu

AZ ÖLÉBEN ÉN 
– TÁP SZÍNHÁZ

A z álom és az ébren-
lét meg az életkorok 

közötti lebegés, az abszurd 
túlzásokból következő 
mélységes fájdalom, a bizarr 
nézőpontváltások előadása 
arról, milyen felnőtt lesz 
abból, aki a gyerekszoba 
poklában éli kiskorú éveit.

 � Trafó
� ÁPRILIS 9. – 19.00 (110’)
� 1600 / 2000 Ft
� mu.hu
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NÉZŐMŰVÉSZETI KFT.: TESTVÉREST
Rendező: Scherer Péter

M indjárt 40 leszel. Mit tudsz fel-
mutatni? Végre közelében vagy 

a kamaszkori álmaidnak, sok munkával 
itt egy nagykoncert a Barba Negrában, 
ami biztosan feltesz a rocktörténeti tér-
képre. Közben meghal a tesód, nála több 
évet még soha nem éltél le együtt sen-
kivel. És elnézve ezt a mostani csajodat, aki nem tudja, mi 
az a loop meg a cuvée, nem is lesz még egy ilyen valaki… 
A Nézőművészeti Kft . új előadása azt boncolgatja, miért lehet-
séges, hogy az ugyanabban a családban felnövő és ugyanany-
nyi törődést kapó két testvérnek teljesen másként alakul az 
élete. Szereplők: Katona László, Simkó Katalin, Scherer Péter.

� B32 Galéria és Kultúrtér (1111 Budapest, Bartók Béla út 32.)
� 2017. április 22., 20 óra P
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renault.hu

Az ajánlat 2017.03.01-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes, magánszemélyek részére használt autó beszámítással 
vagy céges megrendelés esetén. A feltüntetett ár Life SCe 114 verzióra vonatkozik. Megane, Megane Grandtour és Megane 
GrandCoupé vegyes fogyasztás l/100 km: 3,7-6,4; CO2-kibocsátás g/km: 95-144 NEDC-ciklus szerint. A feltüntetett üzemanyag-
fogyasztás, illetve CO2-kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredményei. Részletekről és feltételekről 
érdeklődjön márkakereskedésünkben! A képen látható autók illusztrációk.

Renault MEGANE
Technológia a siker útján

Új

Már 4 299 000 Ft-tól
Kiemelt flottaajánlatok már az első céges autóra is.

REN MEGANE Range_145x210_Dealer_201703_v1.indd   1 08/03/17   12:24

MITEM:
A VILÁGSZÍNHÁZ BUDAPESTEN

Negyedik alkalommal kerül sor a Madách Imréről elneve-
zett nemzetközi színházi fesztiválra, és idén igen erős 

programot hoztak össze a szervezők. Nem könnyű válasz-
tani az előadások közül, de a legkülönlegesebbnek minden 
bizonnyal az a Faust ígérkezik, amelyet Silviu Purcărete 
rendezett Nagyszebenben. Nem csupán a különleges 

helyszín miatt, mert otthon egy elhagyott gyárcsarnok-
ban, Pesten majd a MÁV egykori kőbányai járműjavítójá-
ban játsszák, hanem a hideg hiperrealistától a túlzó fokú 
szürreálisig elmenő teatralitás, a nézőre szinte rázuhanó 
látvány miatt. Emellett lesz az autentikusság jegyében 
norvég Hedda Gabler, orosz Bűn és bűnhődés, illetve 
Anyegin, érkezik Rimas Tuminas- és Eimuntas Nekroši-
us-előadás is. A legnagyobb várakozás azonban valószínű-
leg azt a marosvásárhelyi produkciót előzi meg, amelyet 
a magyar és a román színházi szakma díjakkal is nagyra 
értékelt, a Bartis Attila regényéből készült Nyugalmat.

 � Nemzeti Színház    �  ÁPRILIS 12–30.    �  mitem.hu
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TABU-KOLLEKCIÓ

Nagy Fruzsina és a Soha-
róza, azaz kényes témák 

és a külső-belső tabuk ihlet-
te extravagáns ruhaköltemé-
nyek egy divatkoncerten. 

 � Trafó
� ÁPRILIS 3., 4. – 20.00 (60’)
� 1900 Ft / 2400 Ft
� trafo.hu

fo
tó

: N
ag

y 
G

er
gő

renault.hu

Az ajánlat 2017.03.01-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes, magánszemélyek részére használt autó beszámítással 
vagy céges megrendelés esetén. A feltüntetett ár Life SCe 114 verzióra vonatkozik. Megane, Megane Grandtour és Megane 
GrandCoupé vegyes fogyasztás l/100 km: 3,7-6,4; CO2-kibocsátás g/km: 95-144 NEDC-ciklus szerint. A feltüntetett üzemanyag-
fogyasztás, illetve CO2-kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredményei. Részletekről és feltételekről 
érdeklődjön márkakereskedésünkben! A képen látható autók illusztrációk.

Renault MEGANE
Technológia a siker útján

Új

Már 4 299 000 Ft-tól
Kiemelt flottaajánlatok már az első céges autóra is.

REN MEGANE Range_145x210_Dealer_201703_v1.indd   1 08/03/17   12:24

SZÍNHÁZ

8     április



W W W.MNTE .HU

Partnerek: Támogató: Fenntartó:

művészeti vezető: zsuráfszky zoltán

Magyar Nemzeti 
Táncegyüttes

2017. ÉVI       MŰSORAINK

KÖRHINTA
Nemzeti  Színház

CSÍKSOMLYÓI PASSIÓ
Nemzeti  Színház

KIEGYEZÉS 150
Müpa

DRAKULA UTOLSÓ TÁNCA
Müpa

      /magyarnemzetitancegyuttes
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Amadeus

Ennek az előadásnak nem 
csupán az a kérdése, 

hogy Mozart vagy Salieri, 
hanem a rendező, Béres 
Attila behoz egy új néző-
pontot is: milyen szerepe 
volt ebben II. Józsefnek? 
A Szabadkai Népszínház 
produkciójának fősze-
replői Pálfi  Ervin, Balázs 
Áron, de a háttérben ott 
van Csernik Árpád is.

 � Katona József Színház
� ÁPRILIS 9. – 19.00 (180’)
� 2000–3600 Ft
� katonajozsefszinhaz.hu

ÁPRILIS
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Román közelmúlt 
alulnézetből

Két, Ceauşescu-rendszerről szóló darab, amelyek szívszo-
rító, részben ismerős életutat bejárt hőseit néha moso-

lyogva, de végig mély empátiával fi gyeljük, és bár tűnt idők 
román hétköznapjairól szólnak, megértésükhöz egyáltalán 
nincs szükség szótárra. Az Egy komcsi nyanya vagyok! egy 
nyugdíjas fémipari szakmunkásnő, Emilia Apostoae tör-
ténete nehéz falusi gyerekkorától a szocialista nagyüzemi 
éveken át a jelenig. Emlékei nosztalgikusak, a „régen minden 
jobb volt” színeivel rajzoltak. A Szeretik a banánt, elvtár-
sak? egy középkorú férfi , Robert élete, aki autizmusa miatt 
sajátos logika mentén rakja össze a családi és a politikai 
rendszer puzzle-ját, amelyben csak a banán állandó. Kis 
térben nagy alakítást nyújt Csoma Judit és Sebestyén Aba.

SZERETIK A BANÁNT, 
ELVTÁRSAK?
 � Thália Színház 
 – Arizona Stúdió
� ÁPRILIS 22. – 19.30
� 2500 Ft
� thalia.hu

EGY KOMCSI
NYANYA VAGYOK!
 � Katona József Színház 
 – Sufni 
� ÁPRILIS 12., 22. – 19.15 (70’)
� 2500 Ft
� katonajozsefszinhaz.hu
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SZÍNHÁZ A MOZIBAN

C ipőt a cipőboltból, azaz 
oroszokat oroszoktól, 

angolokat angoloktól? 
Áprilisban választ kaphatunk 
a kérdésre, ha megnézzük a 
fi zikai színházi formanyelven 
előadott moszkvai Anna 
Kareninát, valamint az Ian 
McKellen és Patrick Stewart 
által játszott Senkiföldjét.

 � Uránia Nemzeti Filmszínház

SENKIFÖLDJE
� ÁPRILIS 25. – 19.00 (150’)
� 3600 Ft
� urania-nf.hu

ANNA KARENINA
� ÁPRILIS 11. – 19.00 (165’)
� 3600 Ft
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“Horváth Csaba színpadi nyelve 
nem állít egyetlen sorsot a kö-
zéppontba. Kérdéseket vet fel, 
keresi a válaszokat, és ebbe a 
keresésbe a néző akaratlanul is 
becsatlakozik, mert olyannyira 
közeli és életszagú Hauptmann 
története, hogy lehetetlen nem 
ráébredni saját patkányfogónk 
rácsaira. Aztán már hiába próbá-
lunk kijutni, tudomásul kell ven-
nünk, hogy feleslegesen erőlkö-
dünk, hiszen az emberi nagyság 
kényelmesen elfér egyetlen, 
apró kis dobozban.”
Dézsi Fruzsina, 
szintézisonline.hu

április 11. és 28.
szkéné színház

www.szkene.hu

 BEMUTATÓ 
HIT, SZERETET, REMÉNY 

Ödön von Horváth bírósági tudósító barátjától kapott 
élményanyagból dolgozva írt darabjához a címbeliek 

mellett a következő tagek rendelhetők: gazdasági válság, 
munkanélküliség, bürokrácia, nacionalizmus, morál.

 � Örkény Színház – Stúdió    �  ÁPRILIS 28. – 19.30
� 2800 Ft    �  orkenyszinhaz.hu

GÁLAEST A TÁNC VILÁGNAPJÁRA 

J ean-Georges Noverre születésnapján  a legrangosabb 
hazai táncművészeti díjakat egy sokszínű műfaj tapasztalt 

és fi atal táncosait felvonultató estjének keretében adják át.

 � Müpa – Fesztivál Színház    �  ÁPRILIS 29. – 19.00
� nemzetitancszinhaz.hu
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 100. előadás! 

Nehéz

2010-ben, még a szép emlékű Bárkán mutatták be Háy 
János darabját, amelyet a szerző kifejezetten a rende-

zőnek, a háyi univerzumban otthonosan mozgó Bérczes 
Lászlónak és a férfi szerepet alakító Mucsi Zoltánnak aján-
lott. Akik a tévés-fi lmes „mucsiságot” várják, vagy csalódni 
fognak, mert az elvárások ellenében valami mást kapnak, 
vagy épp ellenkezőleg: rácsodálkoznak a drámai színész-
re. A kegyetlenül őszinte, önélve boncoló, balladisztikus 
hangvételű monológból egy faluról városba kerülő, hely-
kereső, de helyét meg nem lelő férfi  sorsa bontakozik ki a 
felemelkedéstől az örök diszkomfortból és diszharmóniá-
ból adódó zuhanásig, a totális életcsődig. Súlya van a férfi  
részéről a kimondott mondatoknak és az elhallgatott sza-
vaknak, de még inkább súlya van az anya némaságának. 
Lázár Kati néma jelenléte, a fi ú kudarcára tekintettel, gesz-
tussal reagáló játéka komoly, hiteles színészi teljesítmény. 

 � Szkéné    �  ÁPRILIS 21. – 19.00    �  2900 Ft    �  szkene.hu
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KORRUP-SCHŐN 
– TÁP SZÍNHÁZ

D ögönd kisváros, és mint 
egy rendes kisvárosban, 

mindenki valakije valakinek, 
és mindenkinek vannak 
ügyei. Olyan kisebb-nagyobb 
ügyei, tranzakciói, amelyek-
ben kéz kezet mos. Mi mind 
dögöndi lakosok lennénk?

 � Jurányi Ház
� ÁPRILIS 24. – 19.30 (90’)
� 2500 Ft
� juranyihaz.hu
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