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PRIMARILY AN ACTRESS
SHE’D LIKE THE FIRST THING EVERYBODY KNOWS ABOUT HER, TO BE THE FACT THAT 
SHE REHEARSES AND PLAYS AT THE NATIONAL THEATRE, AND BELONGS TO THOSE FEW, 
WHO BELIEVE IN THE CHANGING POWER OF THE THEATRE. KNOWING THIS, WE ONLY 
WHISPER ON THE SIDE, THAT SHE ALSO IS THE AMBASSADOR OF INTIMISSIMI, AND 
STILL LOVES PHOTOGRAPHY. WE ASKED HER ABOUT ALL THIS.
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Nemrég fantasztikus ruhakölte- 
ményben pózoltál Veronában egy 
Intimissimi-rendezvényen. Úgy 
tűnik, a nagykövet élete irigylésre 
méltó. Igaz ez?
Nagyon örültem, amikor felkeresett 
az Intimissimi. Szép és igényes 
dolgokat gyártó cégről van szó, 
amely mögé szívesen odaállok 
bármikor. Nyilván akármihez nem 
adom az arcom, de ilyen gyönyörű 
fehérneműknek ki tud ellenállni? 
Sokan kérdezték, hogy én, aki soha 
nem meztelenkedem, nem vetkőzöm, 
és nem vagyok klasszikusan csajos 
nő, mit keresek az Intimissiminél... 
de hát melltartója mindenkinek van 
(nevet). Az a jó benne, hogy nagyon 
sokféle terméke van, mindenki 
megtalálja a hozzá illőt. Én, aki az 
egyszerűbb dolgok híve vagyok, 
ugyanúgy válogathatok, mint azok a 
nők, akik odavannak a szuperszexi, 
csipkés holmikért.

Mit jelent pontosan nagykövetnek 
lenni?
Egyéves megállapodást kötöttem a 
céggel, ami azt jelenti, hogy itthon, 
Magyarországon, én képviselem 
a márkát. Nem az arca vagyok, 
hanem jó hírét keltem, és emellett 
persze hordom is. Néha meg is kell 
jelennem, nemrég volt Veronában 
a már említett Opera Show, ahol én 
reprezentáltam Magyarországot, de 
rajtam kívül ott volt minden más 
ország helyi arca is, színésznők, 
modellek. Nagyjából ez a nagykövet 
asszony feladata.

Sok mindent csinálsz, de vajon 
te magad mit tartasz ezek közül a 
legfontosabbnak?
Elsősorban színésznőnek tartom 
magam, csak ez sajnos néha nem 
elég érdekes. A legszélesebb 
közönség számára az valóban 
izgalmasabb, hogy Veronában a 
vörös szőnyegen vonul fel Trokán 
Nóra, hiszen ez egy sokkal jobban 
eladható sztori, mint az, hogy Trokán 
Nóra a Nemzeti Színházban próbál. 
Igyekszem azon lenni, hogy ezen 
változtassak. Itt az alkalom. 

Hol láthatunk téged mostanában a 
színpadon?
A Nemzetiben az Éjjeli menedékhe-
lyet próbálom Viktor Rizsakov ren-
dezővel, aki szenzációs ember. Most 
ismertem meg. Fantasztikus színházi 
figura, olyan dolgokat mond, olyan 
témákról beszélünk, amelyek már 
kezdtek elfelejtődni. Ő azt éleszti 
újra, ami a lényeg. Nagyon jó újra 
hallani, újra hinni benne, hogy meny-
nyire nagyszerű a színház. Hihetetlen 
élmény. Ezt a darabot novembertől 
már láthatja a közönség is. Nem 
mellesleg fantasztikus Törőcsik 
Marival együtt játszani, aki az egyik 
főszereplő. Egyszerre tűnünk fel a 
színpadon, ugyanis én hozom őt be. 
Megtiszteltetés, hogy kézen fogva 
léphetek fel Törőcsik Marival a 
Nemzeti Színház színpadára. Már 
ezért megérte színésznőnek lennem.
Ezen kívül Ibsen Brandját próbálom 
Zsótér Sándorral, valamint Kecske-
méten is játszom két darabban. Most 
folynak a Kossuthkifli utómunkálatai, 
amelyet tavaly nyáron forgattam, 
nagyon izgatott vagyok, mi sül ki 
belőle. Ez egy hatrészes sorozat, 
amelyet nagy munka és nagy öröm 
volt forgatni, úgyhogy tényleg 
kíváncsi vagyok a végeredményre.

Szerinted mit kell, hogy adjon a 
színház 2014-ben?
Minden klasszikus darab hátbor-
zongatóan aktuális és modern. 
Az ember semmit nem változott 
kétezer év alatt. Mindegy, hogy 
Euripidészt, Shakespeare-t vagy 
Molière-t nézzük, az ember mindig 
ugyanolyan volt. Színészként én is 
arra törekszem, hogy megmutassam: 
semmit sem változunk. Én egyébként 
ma is hiszek a színházban, szerin-
tem ma is ugyanúgy el lehet érni az 
embereket. Szokták mondani, hogy 
„annyi bajunk van az életben, hogy a 
színházban erről meg akarunk feled-
kezni, nevetni akarunk, szórakozni”. 
Én úgy gondolom, a színháznak 
nem ez a feladata: kérdéseket és 
problémákat kell felvetni, ug-
yanazokat, amelyekkel a nézők nap 
mint nap szembenéznek. Így a nézők 

ELSŐSORBAN SZÍNÉSZNŐ
AZT SZERETNÉ, HA MINDENKI TUDNÁ RÓLA, HOGY 
A NEMZETIBEN PRÓBÁL ÉS JÁTSZIK, ÉS HOGY AZON 
KEVESEK KÖZÉ TARTOZIK, AKI MÉG HISZ A SZÍN-
HÁZ MEGVÁLTÓ EREJÉBEN. EZÉRT AZT CSAK SÚGVA 
TESSZÜK HOZZÁ, HOGY Ő AZ INTIMISSIMI MAGYAR 
NAGYKÖVETE, ÉS MÉG MINDIG IMÁD FOTÓZNI. ÉS 
MOST MINDERRŐL KI IS KÉRDEZTÜK.
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Not so long ago you were posing 
in a fantastic dress creation at an 
Intimissimi event held in Verona. 
Seems like being an ambassador is 
truly enviable. Is it really?
I was really happy when Intimissimi 
asked me. They are a company pro-
ducing nice and sophisticated things, 
the kind of company I would support 
with pleasure anytime. Obviously I 
wouldn’t give my name to anything, 
but who can resist such beautiful 
lingerie? Many people asked what 
I’m doing with Intimissimi, as I 
never did nudity in my work, and I’m 
generally not the classic girly type…
but you see, every woman needs a 
bra (laughs). The good thing about 
Intimissimi is, that there are a lot of 
products to choose from, and anyone 
can find what they are looking 
for. For me, someone who prefers 
simple things, there is just as much 
to choose from, as for someone who 
loves super sexy, laced lingerie.

What exactly does it mean to be an 
ambassador?
I have a one year agreement with 
Intimissimi to represent the brand 
here in Hungary. I’m not the face of 
it, my job is building the positive im-
age, and also wearing the products. 
Sometimes I have to be present at 
certain events, like the recent Opera 
Show in Verona, where I was repre-
senting Hungary, among local faces, 
actors and models of many other 
countries. That’s about the job of a 
Madam Ambassador (laughs).

You do a lot of things, but which 
one of these do you consider to be 
the most important?
I primarily consider myself an 
actress, sometimes however this isn’t 
interesting enough. For the widest 
audience, Nóra Trókán parading on 
the red carpet in Verona truly is a 
lot more exciting, as it’s a far more 
marketable story, than a rehearsal at 
the National Theatre. I do work on 
changing this though. Here's another 
chance.

Here’s another chance then. Where 
can we see you on stage these days?
In the National we are rehearsing 
„Night lodging”, directed by Victor 
Rizakov, who is a sensational man. 
Only now did I have the chance to 
get to know him, and he is a fantastic 
theatre goof. He says things, we talk 
about things which have already 
started slipping into oblivion. He re-
animates what is truly important. It’s 
great to hear it again, and believe in 
it again, how grand the theatre can 
be. It’s an unbelievable experience. 
This play will be in the repertory 
from November already. Not to forget 
what a fantastic thing it is to play 
at the side of Mari Törőcsik, who is 
playing one of the lead characters. 
We appear on stage at the same 
time, as I lead her in. The mere fact 
that I can set foot on the stage of the 
National Theatre holding hands with 
Mari Törőcsik is worth any sacrifice. 
For this one little moment it was 
already worth being an actress.
Other than that, we are rehearsing 
Brand by Ibsen under the direction 
of Sándor Zsótér, and I also have a 
role in two other plays in Kecskemét. 
Post-production of „Kossuth Kifli”, 
which we shot in summer, is now un-
derway, and I’m really excited to see 
how it turns out. This will be a series 
of six episodes, which all were huge 
work and a lot of fun to shoot, so I’m 
truly curious about the end results.

What do you think, theatre has to 
offer in 2014?
All classical plays are in fact thrill-
ingly relevant and modern. Human 
beings didn’t change at all during the 
last two thousand years. No matter 
if we look at the works of Euripides, 
Shakespeare or Moliére, the people 
in them are always the same. And 
that is what I also try to show as an 
actor: we are not changing at all. 
Personally I still believe in theatre, 
and that people can be reached the 
same way as centuries ago. One can 
often hear the words „we have so 
many worries in our lives, which we 
want to forget in the theatre, to laugh 

Szöveg Text Lami Juli
Fotó Photography Trokán Nóra
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láthatják, nincsenek egyedül, és létezhet megoldás a 
problémáikra. Rizsakov azt mondja – és ez nekem 
nagyon tetszik –, hogy jelenleg a színháznak nem 
a nevettetés a feladata, hanem az, hogy az emberek 
el tudjanak menni valahova, ahol ki tudják sírni 
magukat. Szóval aki akar egy jót sírni, jöjjön a 
Nemzetibe, és nézze meg az Éjjeli menedékhelyet.

Milyen a közönség napjainkban?
Nem könnyű, mert rettenetesen ingergazdag környezetben élünk. Nincs 
előadás, amikor legalább egyvalaki ne venné elő a mobilját a nézőtéren. 
Olyan a tempó, olyan intenzíven érik a stresszhatások az embereket, hogy 
nagyon nehéz lekötni őket arra a három órára is, amíg tart az előadás.

Neked mint nézőnek melyik volt a legmeghatározóbb színházi élményed
a közelmúltban?
Nagyon szeretem Vidnyánszky Attila előadásait, mert azt adja, amit szeretek 
érezni a színházban. Szeretem azon kapni magam, hogy ömlik a könnyem,
és azt sem tudom, mi van. A Szarvassá változott fiú nagyon ilyen élmény 
volt. De láttam egy norvég vendég előadást a Nemzetiben, amelyet egy öreg-
asszony és egy fiatal srác játszott, az is hatalmas élmény volt. Pintér Béla
Titkaink című előadása is nagy hatással volt rám.

Ha már említed Pintér Bélát, mit gondolsz, nagyon más a kőszínház és
a független társulatok?
Ha úgy vesszük, Pintér Béla társulata is úgy működik, mint egy kőszín-
ház, csak szerényebb állami támogatással. Én a jó munkára voksolok, a jó
társaságra, az egyfelé gondolkodásra. Most például a Katonában Schilling
Árpád öt hónapig fogja próbálni a Faustot, ami kőszínházban egyáltalán 
nem megszokott, ott erre sokkal kevesebb idő. Egyszer én is kipróbálnék
egy ilyet, bár lehet, hogy megbolondulnék a végére. Igaz, hogy a Fauston 
van mit dolgozni.

Te magad is tagja vagy a 011 Alkotócsoportnak, amely egy független 
társulat. Ott mik a tervek?
A társulat most épp Vinnai András egyik első darabját, a Garzonpánikot 
játssza, de készülnek majd újabbak is, valamint a régebbi darabok is újra
előkerülnek. A 011-gyel rugalmasan dolgozunk együtt, ez visszaidézi a 
főiskola hangulatát, amikor sok fiatal egyfelé gondol és cselekszik. Vannak 
tervek jövőre is, hamarosan egy nagy összeülést szervezünk, de erről most
bővebbet nem tudok mondani.

Fotózol még?
Igen, viszont nem dolgozom mindennap fotósként, úgyhogy nincs tőle 
csömöröm, nekem ebből csak a kreativitás és a szenvedély marad. 
Az utcán is folyton fotózom – akkor inkább telefonnal, valamint akkor, 
amikor utazom. Rengeteg utazási fotóm van, tervezek ezekből 
összeállítani egy nagyobb anyagot. Persze továbbra is fényképezem a
barátnőimet, színésznőket, úgyhogy ez nagyon intenzív hobbi, és nagyon
erősen bennem van.

Vannak terveid az ünnepekre? Egyáltalán: szeretsz ünnepelni?
A karácsony nekem nagyon fontos, mert eléggé szanaszét él a családunk. 
Ez az egyetlen este, amikor tényleg úgy vagyunk jelen, hogy figyelünk
egymásra, hogy feltöltődünk egymással. Mindig nagyon szép és nagyon
fontos alkalom. De máskor is szeretek ünnepelni, imádom a színházi
premierbulikat, teljesen más kategória, de nagy hangulatuk van. Szerintem
fontos az ünnepeket megélni, mert nagyon sokat adnak.

and be entertained”. I think however, that the 
theatre has different mission: asking questions 
and bringing up problems. The same problems, 
people in the audience have to deal with every 
single day, because this way they can see that 
they are not alone, and there can be a solution 
to their problems. Rizakov says, and I like this a 
lot, that the purpose of the theatre is not to make 
one laugh, but to offer people a place where they 

can go to cry themselves out. So if someone would like to have a good weep, 
they are invited to the national theatre to see „Night Lodging” by Maxim 
Gorky.

And how is the audience these days?
It’s not easy, because we live in an awfully overstimulated world. Not a single 
play can be finished without someone in the audience checking their phone. 
There’s such a pace, intensity and stress, that people’s interest is very hard to 
be sustained even for the three hours of a play.

What was the most influential theatrical experience for you recently as a 
spectator?
I really like renditions by Attila Vidnyánszky, because he can give that very 
feeling I’m looking for in the theatre. I enjoy it to suddenly realise that I’m 
sobbing and have no idea what’s going on. „The Boy who turned into a deer” 
was a great experience of this kind. Then I saw a Norwegian guest play at the 
National, with an elderly lady and a young boy as the cast, which also was a 
huge experience. „Our secrets”, by Béla Pintér had a big impact on me as well.

Now that you mentioned Béla Pintér, what do you think, are institutional 
theatres and independent companies very different?
If you look at it, the company of Béla Pintér also works like a repertory theatre. 
I’m all for quality work, good actors and thinking in the same direction. Árpád 
Schilling for example is going to rehearse Faust for five months at the Katona, 
which is absolutely not typical for permanent theatres, where you have much 
less time for this. I would like to try this sort of work once, though I’d might go 
crazy by the end. On the other hand, there truly is a lot to work out in „Faust”.

You yourself are also a member of the 011 Creative Group, which is an 
independent company. What are your plans with them?
The new play „Panic in the studio apartment”, which is the first play by András 
Vinnai is running already, but others will also follow. With 011, we have a flexible 
way of cooperation that reminds me of the atmosphere back at the academy, when 
a lot of young people think and act the same way. We have plans for the future 
too, soon we will have a great sit-together, but for now there isn’t much I can say 
about this.

Are you still doing photography?
I do, but I don’t work every single day as a photographer, so I’m not fed up 
with it, which allows me to keep it as my own creative passion. I keep taking 
photos in the streets or when traveling, but these are just shots with my phone. 
I do have a lot of travel pictures though, from which I plan to compile a bigger 
piece of work. I still photograph my girlfriends and actresses around me, so 
this is quite an intense hobby and is a very strong part of myself.

Do you have any plans for the holidays already? Do you like to celebrate at all?
Christmas is very important to me, as our family is pretty much scattered, 
and this is the only night when we are not just present, but also listen to and 
fill up on each other. It’s always a very nice and important occasion. I also 
like to celebrate otherwise, I love premiere parties in theatres which are a 
completely different category, but do have their special atmosphere. I think 
it’s important to live these celebrations because they can give a lot.

„MINDEN KLASSZIKUS 
DARAB HÁTBORZON-
GATÓAN AKTUÁLIS ÉS 
MODERN”
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