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MI JÁR ÉPP A FEJEDBEN?
WHAT IS ON YOUR MIND RIGHT NOW?

BA: Fél óra múlva színpadra állok a tantermi drámasorozat következő 
előadásában, egy gimnáziumban fogjuk játszani a Merle regényéből 
készült Üvegfal mögött című darabot. Épp az előadás szövege jár a 
fejemben. 
In half an hour I’m going to be on stage with ˮBehind the glassˮ, 
which is a play adapted from Robert Merle’s novel. We are going 
to play it in a high school. 

HM: Balaton, nyár, fürdőruha. 
Lake Balaton, summer, swimsuit.

KV: Az, hogy mennyire izgalmas, hogy jövő héten elkezdem forgatni 
az új Goda Kriszta-filmet.
That exciting fact that next week I’m going to start the shooting of 
Kriszta Goda’s new movie.

PO: Éppen ki fogom válogatni a ruháimat színek szerint, 
és mosni fogok.
I’m about to assort my clothes according to colors and wash them. 

RM: Whisky. És hogy jövő héten elutazom.
Whisky. And a getaway next week.

MI LESZ A KÖVETKEZŐ NAGY DOBÁSOD?
WHAT IS YOUR NEXT BIG THING?

BA: Remélhetőleg egy nagyjátékfilm.
Hopefully it’s a feature film.

HM: Alig várom, hogy a Veszprémi Petőfi Színházzal Budapesten 
is bemutassuk A kávéház című darabot. (Június 12-én a Klebelsberg 
Kultúrkúriában, július 17-én a Városmajori Szabadtéri Színpadon.)
I’m looking forward to the Budapest premiere of ˮA kávéház”, that is 
the production of Petőfi Theatre in Veszprém. (12th June Klebelsberg 
Kultúrkúria, 17th July. Városmajori Szabadtéri Színpad)

KV: A Garzonpánik című darab bemutatója a Thália Színházban. 
The premiere of ˮGarzonpánikˮ in Thália Theatre. 

HAUMANN MÁTÉ

BORBÉLY  ALEXANDRA

KLEM VIKTOR

POLGÁR ODETT

RADNAI MÁRK

LENDÜLETESEK ÉS ELSZÁNTAK. EZEK A FIATAL 
MŰVÉSZEK FOLYTON ÚTON VANNAK, ALKOT-
NAK, VAGY VALAMI ÚJBA VÁGNAK BELE. ÉPP 
EZÉRT ROHANÓ VILÁGUKAT CSAK NÉHÁNY 
VILLÁMKÉRDÉSSEL IGYEKEZTÜK LELASSÍTANI. 
MINTHA CSAK EGY KÖZÖSSÉGI OLDALON 
KAPTUK VOLNA EL ŐKET.

THEY ARE LIVELY AND DETERMINED. THESE 
YOUNG ARTISTS ARE ALWAYS ON THE ROAD, YOUNG ARTISTS ARE ALWAYS ON THE ROAD, 
CREATING OR GETTING INTO SOMETHING 
NEW. THAT’S WHY WE TRIED TO MAKE THEM 
SLOW WITH ONLY A FEW LIGHTNING 
QUESTION. JUST LIKE WE WOULD BE ON 
A SOCIAL NETWORK.
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PO: Természetesen a fesztiválszezon, ami mostanában indul. Idén a 
legnagyobb fesztiválokon veszek részt, elsőként a Volton július 6-án.
Of course it’s the festival season, that is starting now. This year I 
perform on the biggest festivals, first at Volt on the 6th of July. 

RM: Június 7-étől 11-éig kerül megrendezésre a 011 Fesztivál 
(www.011production.com). A 011 Alkotócsoport mind a négy eddigi 
előadását eljátsszuk. Próbálunk minél több fiatalt behozni a színház 
közelébe.
From the 7th of June to the 11th we are going to have 011 Festival 
(www.011production.com). We are going to play all of the four plays 
of 011 Creative Team. We try to invite more and more young people 
to the theatre.

MELYIK VOLT KAMASZKOROD LEGSZEBB NYARA?
WHICH WAS THE BEST SUMMER OF YOUR YOUTH?

BA: 1997 nyara, amikor összejöttem azzal a fiúval, akire két évet 
vártam.
The summer of 1997, when I got together with the guy I had been 
waiting for for 2 years.

HM: Az érettségi utáni nyár, amikor önfeledten, kilábalva a tinédzser-
korból vetettem bele magam az új felfedezésekbe. A gimnáziumnak 
vége lett, tudtam, hova megyek tovább, tágra nyílt szemű fiatalként 
tekintettem a jövőre.
The summer after graduation, when after the teenage years I dig into 
new discoveries carefree. High school was ended, I knew where to, 
and I looked into the future with eyes wide open.

KV: Az érettségi utáni nyár, mert akkor vált valóra sok minden, 
amiről addig csak álmodtam. 
The summer after graduation, because that was the time when a lot of 
my dreams came true.

PO: Az érettségi utáni nyár, amikor Budapestre költöztem, és él-
hettem a függetlenségemmel, ahogyan akartam.
The summer after graduation, when I moved to Budapest, and I lived 
my independence the way I wanted to. 

RM: Amikor tizenhat éves koromban két hónapon át egyedül utazgat-
tam Olaszországban.
When I was 16, and I traveled around in Italy alone.

HOGYAN JELLEMEZNÉD A SAJÁT ÖLTÖZKÖDÉSI STÍLUSODAT?
HOW WOULD YOU DESCRIBE YOUR STYLE?

BA: Klasszikus, de mindig próbálok belevinni valami csavart az 
öltözékembe. Igyekszem bátran klasszikus lenni.
It’s classic, but I always try to put a twist in it. I try my best to be 
bravely classic. 

HM: Hanyagul elegáns.
Carelessly elegant.

KV: Trehányan-sportosan elegáns.
Messy-sporty-elegant.

PO: Ha meg kell jelenni valamilyen eseményen, igyekszem magyar 
tervezők ruháit viselni, és télen-nyáron bőrdzsekit hordok. A hét-
köznapokban a kényelmes, sportos, mégis nőies ruhákat szeretem. 
If I have to show up on an event, I try to wear Hungarian designer 
clothes, and a leather jacket on them, no matter if it’s summer or winter. 
On average days I like comfortable, sporty, but still feminine clothes.
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RM: Sajnos leggyakrabban a tipikus színházi rendező uniformist 
viselem, azaz farmert és fekete pólót, de azért igyekszem.
Unfortunately I often wear the tipical theatre director uniform, jeans 
and a black T-shirt, but I try to do my best.

MI VOLT A LEGIZGALMASABB DOLOG, AMI IDÉN EDDIG 
TÖRTÉNT VELED? 
WHAT WAS THE MOST EXCITING THING THAT HAPPENED TO YOU 
THIS YEAR?

BA: Az nem publikus.
It’s not public. 

HM: Adrian Brodyval közös jelenetben játszani. 
A common scene with Adrian Brody.

KV: Voltam Rómában. Varázslatos volt. 
I went to Rome. It was magical. 

PO: Április közepén jelent meg az új albumom, amit hosszú munka-
folyamat előzött meg, és amikor a költészet napján végre megjelent, 
nagyon boldog voltam.
My new album was released in the middle of April, which was the 
end of a very long working process. When I finally held it into my 
hands on the day of poetry, I was very happy.

RM: A Garzonpánik című előadásunk.
Our play, ˮGarzonpánikˮ in Thália Theatre.

MIT SZERETSZ A LEGJOBBAN BUDAPESTBEN?
WHAT DO YOU LIKE THE MOST IN BUDAPEST?

BA: A színházakat.
The theatres.

HM: Élhető, nyugodt és sokszínű városnak tartom, amely tele van 
változatossággal. Nagyon jót tesz neki, hogy egyre több nyitott 
fiatal él itt.
I find it liveable, calm and colorful, a city that is full of diversity. 
There are more and more open minded young people in it and it has a 
good affect on it. 

KV: Azt, hogy el lehet benne rejtőzni. 
That I can hide in it.

PO: A lakásomhoz tartozó kis erkélyt, ahova minden reggel kiülök 
kávézni, és gyönyörködni a fákban.
That little balcony that belongs to my small flat. Every morning I sit 
down there to have my coffee and be amazed by the trees. 

RM: Az éjszakai életet.
The nightlife.

JELEN PILLANATBAN MELYIK ZENESZÁMOT HALLGATOD 
A LEGTÖBBET?
WHICH SONG DO YOU LIKE THE MOST RECENTLY?

BA: Három ilyen is van. Depeche Mode: Broken, Pink: Give me a 
reason, Truth: Addictive. 
There are 3 songs like this. Depeche Mode: Broken, Pink: Give me a 
reason, Truth: Addictive. 

HM: Alexander: Truth
Alexander: Truth.

actress

actor

actor

singer

actor, director
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KV: London Grammar: Strong.
London Grammar: Strong.

PO: Mostanában Arctic Monkeyst hallgatok. 
Recently I listen to Arctic Monkeys.

RM: Filter: Happy Together. A Nagy Gatsby filmben hangzott el.
Filter: Happy Together. It was in ˮThe Great Gatsbyˮ movie.

MI AZ, A DOLOG, AMI  JOBB KINT, MINT BENT?
WHAT IS THE THING THAT IS BETTER OUTSIDE THAN INSIDE?

BA: Sétálni és teniszezni.
Walking and playing tennis.

HM: A fürdőmedence. 
A pool.

KV: Egy kutya. 
A dog.

PO: Fagyit enni. 
Having an ice cream.

RM: Egyedül maradni.
To be left alone.

MIT JELENT SZÁMODRA AZ ÚJRAKEZDÉS, 
A  TISZTA LAPPAL INDULÁS?
WHAT DOES  RESUMPTION,  A  TABULA RASA  MEAN TO  YOU?

BA: Ha valami újat kezdünk el, ne rágódjunk a múlton.
That when we start something new, stop thinking about the past.

HM: Az én szakmámban ezt nagyon sokszor kell alkalmazni. Ha 
például történik egy baki a színpadon, azonnal újrakezdést kell 
indítani. Nekem szerencsére jó a készségem arra, ha látom, hogy nem 
jó az irány, könnyen alkalmazkodom és variálok. 
In my profession we have to do this a lot. If for example a blopper 
happens on stage, a restart is needed immediately. 

KM: Ez egy olyan dolog, amit csak lazán, de nagyon komolyan lehet 
csinálni. Nagyon nehéz. 
This is something that is needed to be done loose, but very seriously. 
It’s very difficult. 

PO: Minden, ami eddig történt, azt szépen kategorikusan lezárom, 
és egy új rendszer szerint kezdek élni. Ha én tiszta lappal indulnék, 
biztosan más rendszert vezetnék be az életembe. 
I shut everything that happened before, and I start to live according to 
a new system. If I started with a clean sheat, I surely would pass into 
a new system.

RM: Bármelyik pillanatban meg lehet tenni. 
That it can be done in any moment.
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