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WATERGATE  
– INTERAKTÍV  
SZABADULÓSZÍNHÁZ  
A KLÍMAVÁLTOZÁSRÓL

Különleges interaktív szín-
házi játék részesei lehetnek 
azok, akik ellátogatnak a 
Watergate: Az időkripták 
rejtélye című új,  Vidovszky 
György rendezésében 
készült ifjúsági előadásra, 
amelynek bemutatóját 
szeptember 12-én tartják 
a Kolibri Pincében. 
A digitális játékelemekre 
épülő, ‘interaktív szabadu-
lószínházként’ megnevezett 
előadás a klímaváltozás 
negatív hatásairól szól. Az 
elképzelt jövőben játszódó 
történet két egymásra 
hasonlító időkriptában ját-
szódik, amelyek egy olyan 
korból érkeztek, amikor 
drasztikusan csökkent az 
emberiség ivóvízkészlete. 
Az előadásra jegyet váltók 
nem passzív nézői, hanem 
aktív résztvevői a játéknak, 
a jövőből érkező üzenetek 
segítségével maguk fedik 
fel a küszöbön álló társa-
dalmi és klímakatasztrófa 
egyes részleteit. Hogy sike-
rül-e a küldetésük, hogy ké-
pesek-e megelőzni a köze-
ledő veszélyt, rajtuk múlik. 
A jövő az ő kezükben van.
A PlayOn! – New Story-
telling with Immersive 
Technologies európai 
színházi együttműködés 
keretében készült előadást 
14 éves kortól ajánlják.

SALLY ROONEY:
HOVÁ LETTÉL, SZÉP VILÁG

A második regényével, a minisorozat-
ban adaptált Normális emberekkel 

berobbanó ír szerző a megszokottól telje-
sen eltérő képet mutat a párkapcsolatok-
ról. Nem egyenes útnak mutatja a szerel-
met, amely némi kaland után meg sem 
áll a „Boldogan élet, amíg meg nem…”-ig, 
hogy itt el is hagyjuk szereplőinket. Karakterei tele vannak 
hibákkal, gyengeségekkel bizonytalanságokkal, ame-
lyeket hol jobban, hol rosszabbul kezelnek. Egy ponton 
bekapcsolódunk a sztoriba, egy másikon kiszállunk belőle. 
Az idei év legjobban várt könyvének számító új regényé-
ben ismét a párkapcsolatokat boncolgatja – ezúttal a 
politikával fűszerezve. Hőse, a regényíró Alice összeismer-
kedik Felixszel, aki egy raktárban dolgozik, és megkérdi, 
lenne-e kedve elkísérni őt Rómába. Alice legjobb barát-
nője Dublinban él, és éppen egy szakításon van túl. Újra 
fl örtölni kezd Simonnal, akit már gyerekkora óta ismer. 

� Sally Rooney: Hová lettél, szép világ 
 21. Század Kiadó, 2021, fordította: Dudik Annamária Éva

KARL OVE KNAUSGÅRD:
HARCOK - HARCOM 6.

G igantikus meneteléssel kísérte el 
olvasóközönsége a norvég szerzőt a 

saját életében való Ulysses-i bolyongáson, 
amely hat köteten át hömpölygött. Közben 
elsodorta Knausgård családját és barátait is, 
akik akaratlanul váltak a kortárs irodalom részévé. Knaus-
gård 2009-ben kezdte el publikálni a Hitler Mein Kampfj át 
idéző Min Kamp, vagyis Harcom-ciklus köteteit. A lezárás 
2011-ben jelent meg. Itthon néhány év késéssel, 2016-ban 
kezdtek megjelenni a regények a Magvető gondozásában, 
hogy idén nyárra a magyar fordítás is a zárófejezetéhez 
érjen. A sorozat köteteit nem szükséges időrendben olvas-
ni, bármelyik szimpatikus résznél be lehet szállni. A hato-
dik, befejező kötet 1200 oldalával önmagában is derekas 
vállalás, de aki eddig eljutott az már ne torpanjon meg! 

� Karl Ove Knausgård: Harcok - Harcom 6. 
 Magvető Kiadó, 2021, fordította: Patat Bence
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Életműsorozat Műfordítások Scolar Prím

Keresse
kiadványainkat
és szerzőinket a

Vörösmarty téren
a 39-es standnál!

SCOLAR
IRODALOM
az Ünnepi
Könyvhéten

–BESTSELLEREK–

Scolar Live

SZIGETHY GÁBOR:
PIKÁNS ZSOLTÁR – MEZEI MÁRIA

„A z ember legbelül úgyis mindig egyedül marad.” A 20. 
századi magyar színházművészet egyik legmeghatá-

rozóbb és legegyedibb színésznőjének nem csupán pályája, 
hanem magánélete is fordulatokban, tanulságokban gazdag. 
Mezei Mária igazi „vagabond”, aki félelmet nem ismerve áll 
bele saját sorsába, nem megriadva az olykor kínos tükröket 
mutató helyzetektől, vagy következményektől. Kiskapuktól 
és megalkuvásoktól mentes sorstörténetén mind a Hor-
thy-korszak, mind a második világháború, mind az ’50-es 
évek mély nyomot hagy. Bátor nőtörténet az övé, amely a 
kortárs nő számára is stabil energiaforrást biztosíthat.
Szigethy Gábor, a Mezei-hagyaték gondozója legújabb kötetében az élet-
út mozaikos vázolása mellett számos izgalmas, eddig kiadatlan, szélesebb 
közönség körében is teljesen ismeretlen fotográfi át gyűjtött össze a kö-
tet hiteles illusztrációjaként. A fotók által nem csupán a művésznő pályaké-
pe, hanem egy rendkívül gazdag színházi periódus is megmutatkozik.

� Szigethy Gábor: Pikáns zsoltár – Mezei Mária
 Kortárs Kiadó, 2021
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Byung-Chul Han, a kiégés fi lozófusa 

25% kedvezmény www.typotex.hu

han papageno.indd   1 23/08/2021   16:24:59

VENDÉGSÉGBEN BAJOR GIZINÉL

A magyar színművészet történetében talán nincs még 
egy különleges pálya, mint Bajor Gizié. A kortalan 

aurával rendelkező művésznő élete és színpadi szerepei-
nek skálája ízekben és színekben gazdag. Páratlan élet-
művét a Bajor Gizi Színészmúzeum őrzi és akkumulálja, 
hogy a fi atal nemzedékek számára is elérhető legyen a 
színésznő szellemi hagyatéka. Ennek a missziónak le-
nyomata az intézmény új kötete, amelyet számos re-
mek színházi fotográfi a, grafi ka, jelmezterv egészít ki. 
A könyv célja egy legenda emberi arcának feltárá-
sa. Érzékeny portré rajzolódik Bajor Giziről izgalmas 
anekdoták és történetek mentén. Szerepek, szerelmek, helytállások a történelem 
viharában, baráti mulatságok, lakások és lakosztályok, passziók, szellemi rokonsá-
gok. Klasszikusok és kortársak. Bajor Gizi nagy kópé – a szó legnemesebb értelmé-
ben. Olyan színjátékos, aki tréfát csempész a szomorúságba, nyelvet ölt az elmúl-
ásnak, el nem múló szenvedéllyel és izzással tölti meg minden egyes gesztusát. 

� Vendégségben Bajor Gizinél, szerkesztette: Gajdó Tamás
 Petőfi  Irodalmi Múzeum – Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 2021 
 (második, javított kiadás)
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Budapest, 
Zeneakadémia
lisztcompetition.hu

Liszt Ferenc 
Nemzetközi 
Zongoraverseny 
2021
2021. szept. 12. 19:30

NYITÓKONCERT
Szent István Filharmonikusok
Balázs János - zongora
vezényel: Kovács János

2021. szept. 18. 19:00

DÖNTŐ
Nemzeti Filharmonikus Zenekar
vezényel: Vajda Gergely

2021. szept. 16. 19:30
CONCERTO BUDAPEST
Olga Kern  - zongora
vezényel: Keller András

szept. 12-19.

2021. szept. 19. 19:00
GÁLAKONCERT 
ÉS DÍJÁTADÓ
Nemzeti Filharmonikus Zenekar
vezényel: Vajda Gergely

A verseny fordulói a közönség számára 
is látogathatók. Jegy- és versenybérlet információk 
a lisztcompetition.hu oldalon olvashatók.
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