
TÁRSADALMI PROBLÉMÁK SZÍNPADON:

Hajléktalanság
A színháznak feladata, hogy politikus (fi gyelem: nem 

aktuálpolitikus!) legyen, azaz saját eszközeivel felhívja a 
fi gyelmet arra, amiben élünk, hogy elősegítse a szembené-
zést múlttal, jelennel, hogy felelősen refl ektáljon a világra, a 
kortársi valóságra. Például arra, hogy mi történik az utcán.
A Csendet akarok megrendítő előadás. Fullajtár Andrea 
1996-ban, még színművészeti főiskolásként adta elő 
Csalog Zsolt monodrámáját Etelkáról, ami 2010-ben 
megannyi emberi-színészi tapasztalattal a háta mögött 
ismét repertoárra került. Leé József hajléktalan költő 
volt, nemrég halt meg. Neki állít emléket a szóra és a 
mozdulatokra épülő Rendben élni, az előadás után pedig 
beszélgetésre kerül sor hajléktalanokkal, a Fedél nélkül 
készítőivel. Nem hagyományosan érzékenyít a Cím nélkül 
sem: két színész, egy hajléktalan aktivista és egy szociális 
munkás tapasztalataival és irányításával, egyszerre 
elemzően és átélhetően, majdnem élesben, de a négy 
fal biztonságában kipróbálhatja, mire menne az utcán.

CÍM NÉLKÜL
(hajléktalan-kaland-játék) 
– Mentőcsónak Egység –
STEREO Akt
 � Jurányi Ház
� MÁJUS 6. – 19.30 (130’)
� 2500 Ft
� juranyihaz.hu

RENDBEN ÉLNI
 � Átrium Film-Színház 
 – Kávézó 
� MÁJUS 23. – 19.00 (50’)
� 1200 Ft (támogatói jegy:
  5000 Ft, 10 000 Ft)
� atriumfi lmszinhaz.hu

CSENDET AKAROK
 � Katona József Színház 
 – Kamra
� MÁJUS 29. – 19.15 (60’)
� A májusi előadásra 
 elfogytak a jegyek.
� katonajozsefszinhaz.hu
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2017/MÁJ/26-27 | 20H

Emanuel Gat
Dance (FR):
SACRE
/ GOLD
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ÚJCIRKUSZOLJUNK!

A Trafóban májusban két 
előadás, egy francia 

és egy magyar is képviseli 
a műfajt. Meghatározásuk 
szerint az egyik az illúzió 
színháza emberekkel és 
bábokkal, a másik pedig 
játszma az erővel.

[HULLU]
� MÁJUS 5., 6. – 20.00 (60’)
� 1900 Ft /2400 Ft
� trafo.hu

fi ghtinGravity
� Május 23., 24. – 20.00 (60’)
� 1900 Ft /2400 Ft
� trafo.hu fi 
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Távoli dal
E gy tragédia, egy utazás, egy látszólag lezárt téma, 

rengeteg felszínre törő emlék és önélveboncolás 
Simon Stephens vallomásos darabjában, amelyet 
Józan László ad elő Szabó István rendezésében.

 � Vígszínház – Házi Színpad    �  MÁJUS 6. – 16.00, 19.30
� 1500 Ft    �  vigszinhaz.hu

Kolozsvári 
dupla
A Kolozsvári Állami 

Magyar Színház 
májusban menetrend szerint 
érkezik Budapestre. Amit 
hoznak: egy Iphigeneia-
történetbe ágyazott 
szekussztori Dragomán 
György írásából, és egy 
monumentális költői 
színház Silviu Purcăretétől, 
William Shakespeare 
Julius Caesarjából.

JULIUS CAESAR
 � Vígszínház
� MÁJUS 9. – 19.00 (105’)
� 500–3990 Ft

KALUCSNI
 � Pesti Színház
� MÁJUS 10. – 19.00 (120’)
� 500–3790 Ft
� vigszinhaz.hu
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A z évad utolsó bemutatójára készülnek 
a Radnóti Színházban. A színpadra ritkán 

alkalmazott Dosztojevszkij-kisregény, A játékos 
szövegkönyvét a Junior Prima-díjas Fekete 
Ádám írta, a rendező Fehér Balázs Benő. 
Az Antonyida Vasziljevnát alakító Csomós Marit, 
a Mademoiselle Blanche-t megformáló Lovas 
Rozit és a Polinát játszó Sodró Elizát kérdeztük 
a játékszenvedélyről és a szerencséről.

Szerintetek milyen 
lelki igényeket elégít 
ki a szerencsejáték?
Csomós Mari: Azt hallottam, 
hogy hirtelen ad nagy örö-
mérzetet, örömhormonokat 
szabadít fel, állítólag többet, 
mint a heroin. A játékos 
miatt ez a lelki igény 
most igencsak érdekel.
Lovas Rozi: Messziről 
borzongat az, hogy hogyan 
tudnak emberek a szeren-
csére hagyatkozni. Hatalmas 
adrenalinnal járhat, mint a 
többi függőség esetében, 
persze lehet jókedvből és 
elkeseredésből is kockáz-
tatni. Van, aki egyenesen 
hisz benne, teóriákat gyárt, 
és foglalkozásként űzi.
Sodró Eliza: Egy este leül-
tem egy számítógépes játék 
elé, amiben elég jó voltam. 
Bármikor abbahagyhattam 
volna, de amikor megcsinál-
tam egy pályát, még egyet 
akartam, aztán még egyet. 
Egyszer csak jött anyu a 

kakaómmal, hogy menni kell 
suliba. Szóval a függőség-
ről vannak élményeim, de 
azt nem tudom elképzelni, 
hogy azt a pénzt játsszam 
el, amiért megdolgoztam.

Ti jártatok vala-
ha kaszinóban?
CS. M.: Én még nem, de a 
kaparós sorsjegyet nagyon 
szeretem. Lottóztam is, 
totóztam is már, egyszer 
volt is hármas találatom.
L. R.: Nem, sajnos. Gye-
rekkori emlékem van egy 
rulettes társasjátékról, 
meg arról, hogy a sítábor-
ban sokat pókereztünk, és 
„nagy” pénzben játszottunk, 
1 és 2 forintos tétekben.
S. E.: Nem, de a kollégium-
ban egy osztálytársammal 
pókereztünk egyszer a 
neten, egy ingyenes ver-
senyen: 10 órán keresztül 
tartott a játék. Ő játszott, én 
néztem. Tartottam benne a 
lelket. Végül negyedik lett. Jó 

csapat voltunk. De fárasz-
tóbb volt az az este, mint 
egy egész próbafolyamat.

Szerencsésnek tart-
játok magatokat?
CS. M.: Sok dologban igen, 
de nagy terheket cipelek 
én is. Szerencsés vagyok, 
mert azt hiszem, tudok 
valamit adni a nézőknek és 
a kollégáknak. De a pénz 
ebben a kérdésben nem 
játszik semmilyen szerepet.
L. R.: A munkámban igen, 
nagyon. Amióta rátaláltam 
a hivatásomra, azt érzem, 
jó dolgom van, szerencsés 
csillagzat alatt születtem, sze-
rencsés találkozásaim vannak. 
És szerencsés vagyok a csalá-
dommal és a barátaimmal is.
S. E.: Igen. Akkor tartom 
szerencsésnek magam, 
ha tudom, mit akarok, 
mert akkor észreveszem 
a lehetőségeket. Ebből a 
szempontból jól összedol-
gozunk a szerencsémmel.

Összedolgoznak 
a szerencséjükkel
A RADNÓTI BEMUTATJA: A JÁTÉKOS
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BEMUTATÓ:
2017.

JÚNIUS 9-10.

interticket

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

BUDAPEST BEMUTATÓ:

2017. JÚNIUS 27.
(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.jegy.hu és a www.orlaiprodukcio.hu
oldalon lehetséges.

CSALADI_PAPAGENO_127x86.indd   1 24/03/17   12:34

 BEMUTATÓ 

A játékos
F üggőség és szere-

lem – Dosztojevszkij 
kisregénye a fi atal szín-
házcsináló generáció egyik 
izgalmas képviselőjétől, 
Fehér Balázs Benőtől. 
Jelige: Mielőtt ítélünk, 
nézzünk a dolgok mélyére!

 � Radnóti Színház
� MÁJUS 6., 16., 28. – 19.00
� 1000–3600 Ft
� radnotiszinhaz.hu
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BEMUTATÓ:
2017.

JÚNIUS 9-10.



info: (06 1) 201 4407
zöld szám: (06 80) 10 44 55

Follow Us!

MOM Kulturális Központ

2017. május 9. 19.00 

 RATVILLE 
Kovács Gerzson Péter / TranzDanz

Táncos 
Bartókok 
a Fesztivál-
zenekartól

B artók két táncjátéka, 
A fából faragott királyfi  

és a Csodálatos mandarin 
szinte összenőttek az évek 
folyamán: számos koreográ-
fus párban alkotta meg a 
műveket, kihasználva a két 
darab zenéjének és cselek-
ményének izgalmas drama-
turgiai lehetőségeit. A zenét 
ezúttal a Fischer Iván vezette 
Fesztiválzenekar, a történe-
teket pedig Gergye Krisztián 
koreográfi ája kelti életre.

 � Müpa
� MÁJUS 12., 13. – 19.45; 
 14. – 15.30
� 2700–14 300 Ft
� mupa.hu

 BEMUTATÓ 

Borisz Godunov

T örténet Puskintól és Zsámbékitól a zűrzavaros, pol-
gárháborús és vérzivataros 17. század Oroszországá-

ból, mely arról szól, hogyan fi gyeli egyre közömbösebben 
és egyre gunyorosabban a nép a hatalmasok harcait.

 � Katona József Színház
� MÁJUS 13. – 11.00 (nyílt próba)  INGYENES 
 MÁJUS 26., 27. (BEMUTATÓ), 28., 31. – 19.00
� 2200–3900 Ft
� katonajozsefszinhaz.hu
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A Bohócok a Láthatáron Csoport 2010-ben jött létre, 
alapítója Feuer Yvette színész és drámapedagógus. 
Céljuk, hogy művészeti tevékenységeikkel gazdagít-
sák Magyarország marginalizálódott csoportjainak 
kulturális és közösségi életét és segítsék egy szoli-
dárisabb társadalom kialakulását. Én Prométheuszra 
gondoltam című részvételi slam színházukat április 
27-én és május 5-én és 8-án is megnézhetjük az 
Eötvös József Gimnáziumban. A krimi egy slam poetry 
óra kereteiből rugaszkodik el az osztálytermen kívüli 
valóságba, a hatalom felelősségének kérdései felé. 
A rendező Bethlenfalvy Ádám, az író-dramaturg 
Sebők Borbála, játsszák: Feuer Yvette és Horváth 
Kristóf. Bővebben: bohocokalathataron.hu

SZÍNHÁZ
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info: (06 1) 201 4407
zöld szám: (06 80) 10 44 55

Follow Us!

MOM Kulturális Központ

2017. május 9. 19.00 

 RATVILLE 
Kovács Gerzson Péter / TranzDanz



Budapesti Színházi Keret
Municipality of Budapest City

Selbstverwaltung der Hauptstadt Budapest

4+

 BEMUTATÓ 

Holdkő 

A zt tudjuk, milyen ma 
elszakadni az otthontól, 

feladni mindent, újrakezdeni 
idegenben, gyökértelenül. 
De milyen volt az 1956-os 
forradalom után Ameriká-
ban, magyar menekültként?

 � Szkéné Színház 
 – a K2 Színház előadása
� MÁJUS 14., 15. – 19.00
� 2500 Ft
� szkene.hu

És a függöny felhördül
S tefanovics Angéla, Bánki Gergely, Ficzere Béla és 

Lengyel Tamás vallanak pályájukról, magukról, egy-
másról. Véresen komolyan a röhejes rögvalóról.

 � Jurányi Ház    �  MÁJUS 13. – 19.00 (100’)
� 2500 Ft    �  juranyihaz.hu
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A Momentán Társulat 
Főhős-sorozata minden 
alkalommal más ismert 
embert állít a középpont-
ba, most éppen – Palya 
Bea, Lackfi  János, Pásztor 
Anna, Grecsó Krisztián 
után – Nyáry Krisztiánt. 
A játékos szétcincáláson 
maguk a cincálás alanyai is 
részt vesznek, a helyszín 
az Impró, az időpont május 
21., 19 óra. Bővebben: 
momentantarsulat.hu 

SZÍNHÁZ
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2 ELŐADÁSBÓL 
ÁLLÓ SZABAD 
BÉRLETET 
AJÁNLUNK

2017. JÚNIUS 20. és  
2017. december 23. 
közötti időszakban az

ORLAI PRODUKCIÓS IRODA
BELVÁROSI SZÍNHÁZBAN

játszott alábbi
előadásaira váltható
be 1-10 sorokba

KEDVENCEK_PAPAGENO_127x86.indd   1 24/03/17   08:21

 BEMUTATÓ 

Peer Gynt

A felnőtté válás, az 
útkeresés, az elsza-

lasztott lehetőségek, a 
szem előtt tévesztett célok 
drámája a Stúdió K-tól a 
Schöpf-Merei Kórházig. 
És tovább, magunkba.

 � Stúdió K
� MÁJUS 17., 18., 27., 
 28. – 19.00
� 2900 Ft
� studiokszinhaz.hu
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Hogyan találtál rá az 
országúti kerékpáro-
zásra, pláne az ilyen 
hosszú távokra ?
Gyerekkoromban is nagyon 
szerettem biciklizni. Az 
öcsém egyszer kapott egy 
versenybiciklit, és azzal el-
mentem Pestimréről az osz-
tálytársamhoz Kelenvölgybe, 
ami bizonyította számomra, 
hogy nagy távok is megtehe-
tők. Kimaradtak évek, és fel-
nőttkoromban kezdtem újra 
a túrabiciklizéssel. 35 éves 
korom környékén szervez-
tem egy túrát a Dolomitokba, 
ahol láttam, hogy a hatvanas 
bácsik a könnyű országúti 
bringákkal úgy suhannak 
fel, ahogy nekem a nehéz 
csomagokkal nem megy. 
Hazajöttem, és megvettem 
az első országúti biciklimet, 
azóta pedig egyre jobb és 
könnyebb bicikliket rakatok 
össze. A jelenlegi például 
mindössze öt kiló kilencven 
deka, az egész váz karbon-
szálas, szinte űrtechnika.

Mennyire fér bele a 
biciklizés az életedbe?
Ha tehetem, mindennap 
háromszor felmegyek a 
Hármashatár-hegyre, és 
minden évben akár több-
ször is visszamegyek a 
Dolomitokba. Kifejezetten 
a magas hegyeket ked-
velem, ott van, hogy egy 
nap akár száz kilométert 
is megteszek négyezer 
méteres szintkülönbséggel.

Ez elég intenzív fi zikai 
igénybevétel lehet.
Mire felérek a meredek 
emelkedőn, dől rólam a víz. 
De ettől a fi zikai megterhe-
léstől az agy elkezd más-
képp működni, a biciklizés 
ritmikusságából és repetitív 
mivoltából egyfajta monoton 
meditatív állapot jön létre. 
Ez futás közben is tapasztal-
ható. A kerékpárnál viszont 
az az érdekes, hogy fölfelé 
endorfi n termelődik, ami a 
szenvedést enyhíti, amikor 
lefelé száguldasz a lejtőn, 

akkor pedig adrenalin, tehát 
egyfajta bio-teljesítményfo-
kozó koktél áll össze. Sport, 
természetjárás, meditáció 
ötvöződik ebben a hobbi-
ban, utóbbihoz hozzájárul 
a vizuális mellett az auditív 
élmény is. Ezért amikor 
biciklizem, nem hallgatok 
zenét, csak a természet 
hangjait, a madarakat, a 
szelet, a fák susogását.

Március utolsó napjai-
ban mutattátok be 
a Szívszakadtigat. 
Az országúti biciklizésről 
írsz valamikor darabot?
Nem, de nagyon sok írói 
vagy rendezői megol-
dásra jöttem rá biciklizés 
vagy futás közben.

A hosszútáv-
bicikliző 
magányossága
P intér Béla a nagyon hideg, 

havas és esős napok kivételé-
vel télen-nyáron komoly távokat 
és magasságokat (!) biciklizik. 
Azt mondja, a sport marad számára 
hobbi, mert ha versenyszerűen 
csinálná, az nem oldaná, hanem 
generálná a stresszt.

A ROVAT TÁMOGATÓJA A VOLVO AUTÓ HUNGÁRIA.

ÉLJEN TELJES ÉLETET, MOST!
ÚJ VOLVO V90 CROSS COUNTRY.

fo
tó

: D
ob

os
 T

am
ás

www.papageno.hu     15 

ÚTON



határtalan
táncfőváros
2017.05.16-18. 

várkert bazár | nemzeti színház

www.hagyomanyokhaza.hu
www.tancszinhaz.hu

HATÁRON TÚLI HIVATÁSOS NÉPTÁNCEGYÜTTESEK FESZTIVÁLJA
HÁROMSZÉK | NAGYVÁRAD | MAROS | MÁNE | BEKECS | HARGITA

Hagyomanyokhaza-papageno145x210.indd   1 2017.04.03.   14:19:13

A tánc világnapja áp-
rilis végére esik, de 

két izgalmas fesztivállal, 
májusban két és három 
dimenzióban is folyta-
tódhat az ünneplés.
A határon túli magyar 
néptáncegyüttesek rend-
szeresen ellátogatnak 
Budapestre, ezúttal azon-
ban nem csupán nézhetjük 
legfrissebb előadásaikat, 
de fotókat nézegetve vagy 
beszélgetések keretében 
meg is ismerkedhetünk a 
tagokkal. Az egyes műhe-
lyekben folyó munkát is 
megtekinthetjük, sőt, még 
akár táncra is perdülhetünk 
a művészekkel a Határtalan 
Táncfőváros minifeszti-
vál kísérőprogramjain.

Gondolták volna, hogy a 
táncfi lm története 1894-re 
nyúlik vissza? Az elmúlt jó 
120 évben azonban nem 
csupán a fi lmtechnika vál-
tozott, de maga a táncfi lm 
fogalma is. És hogy ez mit 
jelent 2017-ben? A műfaji 
határokat feszegető hazai 
és nemzetközi fesztiválokon 
sikert aratott alkotásokból, 
rövidfi lmekből és egész 
estés mozikból kiderül. 
Akikben pedig kérdések 
maradnak, a vetítések után 
még akár a közreműködők-
nek is feltehetik azokat. 

HATÁRTALAN 
TÁNCFŐVÁROS

 � Nemzeti Színház, 
 Várkert Bazár, Fonó
� MÁJUS 16–18.
� nemzetitancszinhaz.hu

SZERPENTIN 
TÁNCFILMFESZTIVÁL

 � Kino Café Mozi
� MÁJUS 17–19.
� szerpentinfi lm.hu

Bizonyítékok a tánc határtalanságáról
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határtalan
táncfőváros
2017.05.16-18. 
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Gruse, a cseléd és Acdak, a bíró történetén keresz-
tül Brecht a segítségnyújtásról és a jó irtózatos 

csábításáról szól. Mert a legvéresebb időkben és a 
legkorruptabb országokban is élnek jó emberek.

 � Katona József Színház – Kamra
� MÁJUS 25., 26., 27., 31. – 19.00
� A májusi előadásokra elfogytak a jegyek.
� katonajozsefszinhaz.hu

 BEMUTATÓ 

A kaukázusi krétakör
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HITLER AND HITLER

ANGOL NYELVŰ ELŐADÁS

Német színészek macedón 
rendezővel dolgoztak 

egy orosz darabon, ame-
lyet angolul adnak elő a 20. 
század talán legnagyobb 
szörnyetegéről a tekin-
télyelv, a demagógia és a 
szélsőségek korában.

 � Átrium Film-Színház
� MÁJUS 17., 24. – 19.00
� 3500 Ft
� atriumfi lmszinhaz.hu

A klímaváltozás követ-
kezményeként felmerülő 
társadalmi problémákról 
és a migrációról gondol-
kodhatunk május 15. és 24. 
között a Trafóban a Víz/
választó című 90 perces 
vitaszínházi előadásokon. 

Főleg diákcsoportokat 
várnak, jelentkezni az 
edina.tarjan@artemisz-
szio.hu címen lehet. 
Bővebben: trafo.hu/
hu-HU/viz-valaszto

A Trégerek közt egy több hónapon átívelő beszél-
getéssorozat a színházi háttérszakmákról. Május 
30-án 16 órától a Katona József Színházban az 
öltöztetőké és a fodrászoké a főszerep. Résztve-
vők: Tóth Hajnalka öltöztető, Kelecsényi Bernadett 
fodrász, Jordán Adél és Ötvös András színművé-
szek, a moderátor pedig Kovács Bálint, újságíró. 
A belépés ingyenes, de regisztrálni kell a szinhazi.
hatterszakmak@gmail.com e-mail-címen.
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A Forte társulAt előAdásAi A szkénében

Fjodor M. Dosztojevszkij

Bűn és Bűnhődés
május 5.

www.szkene.hu

Agota Kristof

A nAgy füzet
május 18. 

jegy@szkene.hu

Gerhart Hauptmann

PAtkányok
május 19. és 29.

06.20.384.6049

Rendező: horváth Csaba

EMANUEL GAT DANCE:

Sacre/Gold
E manuel Gat igazi nemzet-

közi sztár, aki szerencsére 
gyakran vendégeskedik ná-
lunk. Ezúttal egyik főművét, 
a Tavaszi áldozatot hozza el 
(újra), illetve a Goldberg-va-
riációk és egy rádiójáték 
egymásba/-ra játszását.

 � Trafó
� MÁJUS 26., 27. – 20.00 (90’)
� 1900 / 2400 Ft
� trafo.hu

MÁJUS
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