
Színház minden napra: szinhaz.org

M eglátunk valakit a színpadon, a fi lmvásznon vagy épp 
egy sorozatban, és egy életre elköteleződünk iránta. 

Figyeljük alakításait, követjük pályáját, igyekszünk minél 
többet megtudni róla. A nézőtéren ott vagyunk sikereinél, 
kudarcainál, megismerjük különböző arcait, tanúi leszünk 
átalakulásainak, szerepkörváltásainak. Megtörténik, hogy 
véleményét magunkénak valljuk, megnyilvánulásaival 
azonosulunk, azokat a magunk számára mértékadónak 
tartjuk. Egyéniségünktől függően válhatunk rajongóvá, 
és kedvelhetjük a kiválasztottat diszkréten, távolról. De mi 
hat ránk? Miben áll a tehetség? Defi niálható-e a karizma? 
Hogyan működik az a bizonyos kémia színpad és nézőtér 
között? Ezekre a művész természetesen nem tud válaszol-
ni. Júniusban közelebb kerülhetünk a közelmúlt eltávozott 
nagyjaihoz, és az emlékezés közben együtt próbálhat-
juk megfejteni Bubik István és Raksányi Gellért titkát, az 
ereje teljében levő Mácsai Pált pedig színészi, rendezői, 
színházigazgatói jelenéről és terveiről faggathatjuk .

„RITKA MAGYAR” 
– BUBIK 60
 � Bajor Gizi Színészmúzeum
� MÁJUS 19.– 2019. JANUÁR 20.
BESZÉLGETÉS 
A KIÁLLÍTÁSHOZ 
KAPCSOLÓDVA
� JÚNIUS 7. – 16.00
� 500 Ft
� oszmi.hu

ALINDA 
– PORTRÉBESZÉLGETÉS 
MÁCSAI PÁLLAL
 � MazelTov
� JÚNIUS 4. – 17.30
� 1800 Ft
� zsidomuveszetinapok.hu

KULISSZÁK MÖGÖTT 
– RAKSÁNYI GELLÉRT; 
RÁKÓCZI HADNAGYA 
– RAKSÁNYI GELLÉRT 
FILMJEIBŐL
 � Fészek Művészklub
� JÚNIUS 6. – 18.00; 
 JÚNIUS 13. – 18.00
� 500 Ft
� feszek-muveszklub.hu

SZÖVEGSÉTÁK 
ESTERHÁZYVAL 
– A RADNÓTI SZÍNHÁZ 
ELŐADÁSA
 � JÚNIUS 6. - 19.00
� Petőfi  Irodalmi Múzeum
�  INGYENES 
� margofeszt.hu

Ismeretlen ismerősök
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Mit jelent számodra az 
Orlai Produkció mottója, 
az „Együtt. Szabadon.”?
Elsősorban az együtt-
gondolkodást, az együtt-
munkálkodás örömét és 
nehézségeit. Mindenki 
szabadúszó, mégis színházi 
és emberi minőségünken is 
jól érezzük magunkat együtt. 
Viszont az is nagyon fontos, 
hogy mindannyian külön-
álló személyek vagyunk, és 
produkciókra állunk össze 
csapattá, noha rengete-
get melózunk azon, hogy 
az előadásokon kívül is jó 
viszonyt ápoljunk egymással.

A Dühöngő ifj úság 1956-
ban keletkezett, nagyjából 
egy időben azzal, amikor 
a MOJO játszódik. Ez a 
véletlen egybeesés ered-
ményez bármiféle párhu-
zamot, hasonlóságot a két 
általad játszott karakter 
vagy a darabok között?
Egyáltalán nincs semmi 
közös a két darabban, talán 
annyi, hogy a MOJO úgy 
kezdődik, hogy Ötvös Andris 
azt kérdezi tőlem: „Kész a 
tea?” Ezen sokat nevettünk, 
hiszen a Dühöngő ifj úság-
ban én piszkálom őt állan-
dóan azzal, hogy csináljon 

teát. A karaktereinkben 
sincs semmi közös a két 
darabot nézve. Mindkettő 
izgalmas, de teljesen más.

Mi segítette az 
Osborne-darabot, 
hogy abból ma érvényes 
előadás születhetett?
Szerintem az egy nagyon 
fontos tényező, hogy kik 
játsszák az előadást. Mi 
négyen igazán jól tudunk 
együttműködni, és Papp 
Jánost is azonnal közénk va-
lónak éreztük. Hiszem, hogy 
színész nélkül nincs színház, 
és bár mindenki pótolható, 
azért mégsem teljesen. Ne-
künk szerencsénk van, hogy 
ilyen klassz szerepeket játsz-
hatunk, és hogy ott vagyunk 
egymásnak a színpadon.

A MOJO egy kortárs szerző 
darabja, de egy számunkra 
ismeretlen térben, időben, 
a londoni Sohóban, 1958-
ban játszódik. Hogyan 
lesz ebből mai történet?
Nem igazán értem, miért 
kellene mai történetnek 
lennie. Miért baj az, ha a 
megírt miliőbe helyezzük az 
előadást? Ha jól megfi gyel-
jük, általános igazság, hogy 
sosem a művek aktuáli-
sak, hanem a karakterek, 
a mondatok, a szituációk. 
Nekünk, színészeknek el kell 
tudni játszani a szerepeket, 
és akkor megszületik a mű. 
Persze, rettentő fontos egy 
külső szem, a rendező, de 
Göttinger Pállal mindannyian 
nagy bizalommal kezdünk 
neki a próbafolyamatnak. 

A MOJO Jez Butterworth virtuóz nyelvezetű 
és kacagtatóan fekete humorú darabja, 

amelyet londoni ősbemutatójakor az ádázul vicces, 
elképesztően bizarr történetmesélésért magasztaltak, 
és megörökítették, ahogy a premieren a közönség 
minden egyes tagja érezte, hogy itt valami különleges 
született. Csakúgy, mint 1956-ban ugyanott, a Royal 
Court Színházban, John Osborne Dühöngő ifj úságának 
bemutatóján. Talán nincs még egy társulat a világon, 
ahol e két darab egyszerre lenne műsoron, és egy 
színész mindkettőben játszana. Az Orlai Produkció 
előadásaiban ezt teszi Szabó Kimmel Tamás.

„Színész nélkül 
nincs színház” fo
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Madách Imre műve alapján

AZ EMBER TR AGÉDIÁJA
Rendező: Vidnyánszky Attila

Döbrentei Sarolta

SÁR A ASSZONY
Rendező: Vidnyánszky Attila

Székely János

CALIGULA HELYTARTÓJA
Rendező: Szász János

Ivan Viripajev

ÁLOMGYÁR
Rendező: Viktor Rizsakov

William Shakespeare

OTHELLO
Rendező: Kiss Csaba

Giovanni Testori regénye alapján

ROCCO ÉS FIVÉREI
Rendező: Vidnyánszky Attila

Robert Bolt

KINEK SE NAP, SE SZÉL
Egy ember az örökkévalóságnak 
Rendező: Csiszár Imre

Anton Pavlovics Csehov

MEGGYESKERT
Rendező: Silviu Purcărete

Molière

TARTUFFE
Rendező: David Doiasvili

Örkény István

MACSK AJÁTÉK 
Rendező: Cserhalmi György

Földes László Hobo

HÉ, MAGYAR JOE!
Rendező: Vidnyánszky Attila

2018/19 ÚJ/ÉVAD

 BEMUTATÓ 
KÁLVÁRIA LAKÓPARK

S zékely Rozália első 
drámájában egy költőien 

abszurd világ tárul elénk, 
amelyben az eltemetett múlt 
feltámad, a tér életre kel, az 
emlékek megelevenednek, 
a falak mesélni kezdenek.

 � Trafó
� MÁJUS 26–27. – 18.00
� 1600 Ft / 2000 Ft
� trafo.hu
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M olnár Ferenc örök. Egyszerre klasszikus és kortárs – 
stílusa és témái egyaránt. Ebben a vígjátékában is a 

férfi –nő párkapcsolati játszma színe és fonákja áll a közép-
pontban, megspékelve némi nők közti rivalizálással.

 � Centrál Színház
� JÚNIUS 1., 2., 4., 12., 13. – 19.00; 3. – 17.00, 20.00
� 3500–6900 Ft    �  centralszinhaz.hu
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Nyikolaj Erdman

RENDEZTE: HORVÁTH CSABA

   ÖNGYILKOS

A
Z

május 27 .és június 20 . 
Szkéné Színház

Bemutató: 2018 .május 24

fordította: Dalos Rimma

fekete komédia
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M aléter Pál 41 éves sem volt, amikor 1958. június 16-án a 
forradalmi kormány honvédelmi minisztereként Nagy 

Imrével egy napon kivégezték. Özvegye, a szellemileg és 
fi zikailag is fi atalos Gyenes Judith ma 84 éves. Vele inter-
júztak az alkotók hónapokon át, ebből a 15 órányi anyagból 
született az előadás Szamosi Zsófi a tolmácsolásában.

 � Katona József Színház, Sufni    �  JÚNIUS 3. – 19.15
� 2500 Ft    �  katonajozsefszinhaz.hu

D aniela Kapitáňová 
regényének főhőse 

Samko egy 44 éves, enyhén 
szellemi fogyatékos, törpe 
növésű férfi , aki a 70-es 
évek Komárnójában nő fel, 
naphosszat a várost járja, 
és papírt gyűjt. Társadal-
mi korrajz egy „átlagem-
ber” portréján keresztül. 
A főszerepben Bíró Kriszta.

 � Örkény Színház
� JÚNIUS 7., 15. – 19.30
� 3000 Ft
� orkenyszinhaz.hu
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MALÉTER PÁLNÉ ÉLETÉRŐL
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www.tancszinhaz.hu
info: (06 1) 201 4407
zöld szám: (06 80) 10 44 55

MOM Kulturális Központ 
2018. június 17. vasárnap, 19.00

APÁM ABLAKÁBÓL AZ ÉG 
Magyar Állami Népi Együttes – Hagyományok Háza

Kövessen minket!
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A legnagyobb hazai ba-
lett-társulat, a Magyar 

Nemzeti Balett 2013 óta 
látja vendégül a műfaj kép-
viselőit, hogy az érdeklődők 
egy estén ismerjék meg az 
itthoni műhelyekben folyó 
munkát. Idén a vendéglátók, 

a Pécsi Balett és a Szegedi 
Kortárs Balett mutatkoznak 
be, a Szlovák Nemzeti Balett 
pedig nemzetközivé tágítja 
a spektrumot. Láthatjuk 
Hans van Manen Astor 
Piazzola zenéjére készült 
5 tangó című koreográfi áját, 

továbbá az idei évadban 
függetlenné vált Pécsi 
Balett Nemzeti Táncszín-
házzal együttműködésben 
létrejövő Footsteps című 
darabját, amit Földi Béla 
készít, a Szegedi Kortárs 
Balett pedig Enrico Morelli 
Stravinsky Menyegzőjére 
készített koreográfi ájával 
érkezik. A Szlovák Nem-
zeti Balett társulata egy 
izgalmas és népszerű est, 
a Beatles Go Baroque egy 
részletét, A hét nyolc napja 
című etűdöt mutatja be a 
budapesti közönségnek.

PAS DE QUATRE ’18
 � Erkel Színház
� JÚNIUS 14. – 19.00
� 1200–5700 Ft
� opera.hu
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VÁRADI LEVENTE ÉS A 
MAGYAR NEMZETI 
TÁNCEGYÜTTES 
ÚTINAPLÓJA.

a Müpa könyvesboltjában, 
a Honvéd Együttesben 
(1087 Budapest Kerepesi út 29/b.) 
illetve megrendelhető 
az info@mnte.hu címen.
www.mnte.hu

MEGJELENT 

KAPHATÓ:

SZÍNHÁZ
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IV. Nagy Iván 
Nemzetközi Balettgála

2 014-ben hunyt el Nagy Iván nemzetközi hírű balettmű-
vész, többszörös balettigazgató, aki visszavonulását 

követően a Magyar Állami Operaház művészeti főta-
nácsadójaként is dolgozott. Emlékére évente nemzetközi 
balettgálaestet rendeznek, amelyen a világ legjelentősebb 
társulatainak – a Royal Ballet, az English National Ballet, 
a Bolsoj, a párizsi Opera és a HET National Ballet – szó-
listái és az Opera balettegyüttesének művészei együtt 
tisztelegnek Nagy Iván szakmai és emberi nagysága 
előtt. Az est szerkesztő-rendezője Solymosi Tamás.

 � Erkel Színház    �  JÚNIUS 15. – 19.00
� 1500–7200 Ft    �  opera.hu
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Szép Ernő örökösének az engedélyét a Hofra Kft. (www.hofra.hu) közvetítette.

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

BEMUTATÓ:
2018. JÚNIUS 21. (19 ÓRA)
TOVÁBBI ELŐADÁSOK:
2018. JÚNIUS 22. (19 ÓRA)
2018. JÚNIUS 23. (19 ÓRA)
2018. JÚNIUS 24. (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.

jegy.hu

A lföldi Róbert zenés 
revüje, amelyben 

fontos szerepet játszik a 
gyilkosság, a kapzsiság, 
a korrupció, az erőszak, a 
kizsákmányolás, a meg-
csalás, a szex és az árulás 
– mindenki számára ismerős 
fogalmak, egy mindenki 
számára ismerős darabban.

 � Átrium
� JÚNIUS 23. – 19.30
� 5400 Ft / 6400 Ft
� atrium.hu

 BEMUTATÓ 
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A z elmúlt évek egyik legnagyobb irodalmi szen-
zációja Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni 1935 és 

1946 között írt naplójának megjelenése volt. A naplók 
kiadásával egy időben született meg a vágy Hámori 
Gabriella színésznőben, hogy előadás szülessen a szö-
vegből. Az ötlet megvalósult, a FILC, Fischer Iván La-
kásszínháza produkcióval közös együttműködésben.

 � Várkert Bazár    �  JÚNIUS 17. – 19.00
� 1100–5000 Ft    �  varkertbazar.hu

Radnóti Miklósné 
Gyarmati Fanni naplója

Színház minden napra: szinhaz.orgSZÍNHÁZ
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#Pintér Béla

www.szkene.hu

#Pintér Béla és Társulata

#Szívszakadtig 

#Fácántánc 

#Titkaink 

#A 42. hét 

#A Démon Gyermekei

#Anyám Orra

#A Sütemények Királynője

#Szkéné Színház 

#Ne csak láss. SzkéNézz! 

 BEMUTATÓ 

Orfeusz 
és Euridiké
O rfeusz és Euridiké 

szerelmének fájdalmas 
és tragikus története Enrico 
Morelli koreográfi ájában, 
a Szegedi Kortárs Balett 
előadásában. Modernitás 
és klasszicizmus, realizmus 
és idealizmus harmonikus 
kettősége a földi világ-
ból a túlvilágiba a főhős 
pszichoanalitikus utazá-
sán keresztül. Rendező a 
Nemzeti Táncszínház.

 � Müpa
� JÚNIUS 27. – 19.00
� 2200 Ft / 3900 Ft / 4900 Ft
� mupa.hu
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