2001 szeptemberében volt az új Madách Kamara
első bemutatója, a Mi újság, múlt század?.
Ez volt az Örkény indulása.
Idén tartjuk századik bemutatónkat.
Húsz év mögöttünk, fontos év és évad előttünk.

Fotó: Dömölky Dániel

Nem az utolsó két év volt a színház aranykora.
Járvány, üres nézőterek, kilépés az online tér hidegébe.
Új színházi törvény a szakmánk megkérdezése nélkül,
az SZFE felejthetetlen nyara és ősze.

33 ÁLOM
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Játsszák:
Bíró Kriszta, Ficza István, Hámori Gabriella, Jéger Zsombor,
Józsa Bettina, Kókai Tünde, Máthé Zsolt, Novkov Máté,
Patkós Márton, Takács Nóra Diána, Zsigmond Emőke, Egyed Bea m.v.;
Téri Gáspár m.v., Bartha Bendegúz e.h., Bartos Ági e.h., Gloviczki Bernát e.h.,
Kádár Kinga e.h., Pásztor Dániel e.h., Szécsi Bence e.h., Ujvári Bors e.h.
Dramaturg: Gábor Sára és Závada Péter • Díszlet: Schnábel Zita
Díszlet-asszisztens: Radványi Fruzsina • Jelmez: Nagy Fruzsina
Jelmez-asszisztens: Gyimóthy Noémi, Mészáros Dominika • Esterházy-robot
projektvezetője: Hoffer Károly • Media design: Bredán Máté, Varga Vince
Színkódok: Katinu Aratasu • Zene, sound designer: Keresztes Gábor
Fénytervező: Baumgartner Sándor • Koreográfus: Duda Éva
Ügyelő: Mózer Zsolt, Sós Eszter
A rendező munkatársa: Laky Diána
Rendező: BODÓ VIKTOR

Harminchárom álomképet készítünk Keresztes Gábor (Freakin’ Disco együttes
tagja, számos magyar film zeneszerzője) zenei montázsára. Olyan szürreális,
abszurd, groteszk és közben személyes álom-szkeccseket hozunk létre a társulattal és a meghívott vendégekkel közösen, amelyek pontosan a zenei jeleket
követik. Ezen a formai kísérleten keresztül szeretnénk ábrázolni világunk feldolgozhatatlan tébolyát. Azt a töméntelen egymásnak ellentmondó, mégis
egymás mellett pulzáló mindenfélét, aminek ki vagyunk téve, ami körülvesz és
megtámad minket, ami meghatározza életünket.
A 33 álom és a 33 változat Haydn-koponyára
a Budapesti Őszi Fesztivál keretében kerül bemutatásra.

33 VÁLTOZAT
HAYDN-KOPONYÁRA
HAYDN .......................................................................................................................... Znamenák István
ANGYAL ...................................................................................................................... Borsi-Balogh Máté
ANYA ................................................................................................................................. Csákányi Eszter
POLZELLI, BERNHARD...................................................................................................... Józsa Bettina
ROSENBAUM ......................................................................................................................... Vajda Milán
THERESE ...................................................................................................................... Zsigmond Emőke
MOZART ............................................................................................................................. Patkós Márton
HERCEG ................................................................................................................. Bartha Bendegúz e.h.
HERCEGNŐ ....................................................................................................................... Bartos Ági e.h.
Dramaturg: Gábor Sára és Závada Péter • Díszlet: Schnábel Zita
Díszlet-asszisztens: Radványi Fruzsina • Jelmez: Nagy Fruzsina
Jelmez-asszisztens: Gyimóthy Noémi, Mészáros Dominika
Esterházy-robot projektvezetője: Hoffer Károly • Media design: Bredán Máté, Varga Vince
Színkódok: Katinu Aratasu • Zene, sound designer: Keresztes Gábor
Fénytervező: Baumgartner Sándor • Koreográfus: Duda Éva • Súgó: Mészáros Csilla
A rendező munkatársa, ügyelő: Dávid Áron
Rendező: KOVÁCS D. DÁNIEL

„A vendégszöveg a színházban, ahol nemde nincs visszalapozgatás, még kevésbé fontos,
mint a regényben. A vendégszöveg épp az idegensége által új tereket nyit, a szöveg és az
olvasó pozícióját újra meg újra megremegteti, így persze jó, ha felismeri a néző, olvasó,
de a remegés a fontos, az idegenség váratlansága a fontos, nem a műveltség. E szerző
persze őszintén örül a művelt, finom klienseknek, de nincs tombolacukorka a jó válaszokért.
Hacsak másképp nem dönt a Rendező.” (Esterházy Péter)
Például úgy (dönt a Rendező, vagy valaki, van a színházban ember, aki ezeket a döntéseket meghozza, illetőleg legyen), hogy az Örkény társulata mesterséges intelligenciát épít, ami megpróbálja
feltérképezni Esterházy Péter Harminchárom változat Haydn-koponyára című drámáját, melyben
a Rosenbaum-házaspár megpróbálja feltérképezni Haydn koponyáját, miközben minden döntés
nyomán egy új, párhuzamos valóság jön létre. Olykor beszűrődnek egyes hangok a 33 álom
című kortárs zeneműből, majd becsoszog Mozart, egy kung-fu mester vagy az időzsaruk.
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Pár dolog baromi unalmas
lett a színházban
Beszélgetés a 33 álom és a 33 változat Haydn-koponyára című őszi bemutatók
titokzatos összefüggéseiről Bodó Viktorral és Kovács D. Dániellel.

Két bemutatót tervez az Örkény Színház októberben,
amelyek több szálon is kapcsolódnak egymáshoz.
Mesélnétek erről?
Viktor: Az elmúlt majdnem egy év munkája arról szólt,
hogy az Őszi Fesztivál támogatásával és keretén belül
hozzunk létre egy eseménysort, amelyben központi
szerepet játszik a különböző alkotók közti összefogás.
Ennek egyik helyszíne az Örkény Színház.
A nagyszínpadon egy olyan kísérleti előadásra készülünk, amely – szemben a tradíciókkal –, nem irodalmi,
hanem zenei alapanyagra épül. Keresztes Gábor készített egy hangmontázst talált és saját zenei mixekből
és effektekből. Annyi volt az instrukció, hogy olyan
legyen az egész, mint egy álomvilág. Többször meghallgattuk a hanganyagot, és soha nem volt ugyanaz a
trip. A próbafolyamat célja hasonlóan szürreális és
absztrakt álomképeket komponálni erre a zenei alapra.
Az előadásnak a 33 álom címet adtuk, ami már tudatos kapcsolódás az Örkény Stúdiójában Kovács D.
Dániel rendezésében megvalósuló Esterházy Péter 33
változat Haydn-koponyára című darabhoz. A két előadás között lesz egy Átjáró című – a tervek szerint
különállóan is értelmezhető – online megtekinthető
film. Ez a három produkció egységes rendszert épít.
Tehát azonos időpontban különböző helyszíneken –
online és fizikai térben egyaránt – események zajlanak, amelyek tartalmi és formai módon is összefüggenek. A rendszernek szerényen a Kult Univerzum nevet
adtuk.

Dani: Esterházy pedig úgy épült bele az Univerzumba,
hogy a zenei anyag szabad, asszociatív kereteihez jól
illeszkedett az ő szövegeire jellemző lendület, szemléletés szerkesztésmód. Illetve azt gondoltuk, ha az egyik
produkcióban a muzikalitás kap nagyobb hangsúlyt,
akkor érdekes lehet, ha a másik helyszínen közben a
verbalitás dominál. Méghozzá egy olyan burjánzó
szövegfolyam formájában, amely egy zeneszerző életét,
szemléletmódját és az alkalmazott művészet témáját
járja körbe. Jelenleg úgy tűnik, hogy ez a kettő anyag
más módon, de mégis hasonló rendszerben gondolkodik, és ezért könnyű az összekötésükön gondolkodni.
Tehát ha a néző egy részét tudja csak megnézni a
csomagnak, az is teljes befogadói élmény. De minél
több eseményen vesz részt, annál jobban ért bizonyos
rétegeket.
Viktor: Nehéz kijelentő mondatokat mondani egy
kísérleti munkáról, de megpróbálom megfogalmazni
a célt. Ha a néző besétál a színházba, és vesz egy jegyet
az Esterházy-darabra, akkor egyrészt megnézi az
előadást, de másrészt látni fog más előadások, filmek
felé mutató furcsa eseményeket is.
A két próbafolyamat párhuzamosan zajlik majd. Hogyan
tervezitek ezeket az összekötéseket a próbák közben
megteremteni?
Dani: Gyakorlatilag a két előadásban azonos a stáb

– a tervező, zeneszerző, dramaturg –, és a színészi
gárda is nagyrészt egyezik. Más szavakkal: egy csapat
két produkciót hoz létre, ami őrület, de közben olyan
esztétikai kapcsokat tesz lehetővé, amelyek váratlanok
és izgalmasak.
Mindkettőtöknek van személyes tapasztalata több
rendezős előadásokkal. Egy ilyen helyzetnek mik az
előnyei és a hátrányai? A most tervezett folyamat
mennyiben lesz ezektől eltérő?
Viktor: Van pár dolog, ami baromi unalmas lett számomra a színházban. Azt gondoltam, hogy ezeket föl
kell rúgni. Voltaképp azt érzem, hogy a nézők is unnak
néhány dolgot, de nekik mégiscsak azt kell megnézniük, amit kapnak. Miközben, ha bizonyos előadásokban elkezdünk kapcsolatot keresni a nézőkkel, és
az finoman hangolt és átgondolt, abban a legtöbben
nagyon szívesen részt vesznek.
Egy próbafolyamat hagyományosan úgy néz ki, hogy
a társulat elbújik a próbaterembe, és jelentkezik, amikor
kész van a produkció, vagy amikor azt mondják nekik,
hogy most már készen kellene lenniük. Ezzel ellentétben én olyan oldott, inspiratív, felszabadult próbafolyamatot tervezek, ami nem befelé fordul, hanem
megmozgatja a színház körül lévő területeket – kimegyünk az utcára, kreálunk online akciókat, sajtótájékoztatót, még egy sajtótájékoztatót. Csináljunk fennforgást magunk körül!
Olyan aktívabb, kreatívabb munkafolyamatot tervezek,
amelyben minden napon vagy héten van feladat,
amit a társulat önállóan csinálhat. Így a színész nem
végrehajtó erőként, hanem önálló alkotóként vesz
részt a próbákon. A 33 álomban mindenkinek lesz
egy saját kis előadása. Nyilván mindent együtt hozunk
létre, de az a pillanat az övé.
Mondok egy személyes példát. Ha gyorsan kell darabokat válogatni, az egy rendezői rémálom, és éjszaka
összekeverednek a különböző korszakokban született világirodalmi művek. Szerintem a rendezőé egy
nagyon szórakoztató téboly. Nem kellemes átélni,
de jól lehet rajta utólag mulatni. Ugyanilyenből van
színészi is.

Visszacsatolva a kérdésre, dolgoztam több rendezővel,
de ezek az együttműködések nem sikerültek annyira
jól, mint ahogy szerettem volna. Mi most azt találtuk
ki, hogy legyen egy képlékeny forma – benne sok
konkrétummal –, és hetente üljünk össze, mutassuk
meg egymásnak, hogy hova jutottunk, és kezdjünk el
motívumokat átrakni egyik előadásból a másikba.
Dani: Ha két rendező együttműködik, akkor az ember
arra asszociál, hogy egy sárkány két feje elkezd egymásra licitálni. Jelenleg nem ez a helyzet. Létrehozunk
két produkciót, amelyek érzékenyen figyelnek egymásra. Ehhez kellett két nyitott alaptörténet, ami nem
sérül azáltal, hogy sok hatás éri máshonnan.
Színészek szokták nagyon aktív időszakban mesélni,
hogy még a felújító próba van a fejükben, de már
mennek egy másik színpadra egy másik előadást
játszani. Jelen esetben ugyanez a helyzet nem probléma, hanem munkaanyag. Én kíváncsi vagyok arra,
ha egy színész átjön a másik próbáról, akkor benne
mi pörög – nézzük meg és használjuk fel!
Viktor: Ebben a formai kísérletben helyet kaphatnak
olyan színházi jelenségek, amiket Dani mondott, illetve
az elmúlt egy-két év eseményei, amelyek elég súlyosak voltak. Volt egy Covid. Felborult minden, amit a
mostani világról gondoltunk. Magyarországon is olyan
tragikus események zajlottak le, mint pl. az SZFE szétverése. Most, itt az Örkényben csinálhatunk egy progresszív színházi kísérletet, ami megpróbálja magába
sűríteni az elmúlt év történéseit. Akkor is, ha nincs
azokról még kialakult ítélet vagy válasz, csak feldolgozzuk azt, ami pulzál körülöttünk, és amivel nem
tudunk mit kezdeni.

Kérdezett:
Gábor Sára
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WINTERREISE
(TÉLI UTAZÁS)
zenés monológ Franz Schubert dalciklusa és Wilhelm Müller versei alapján
német nyelven, magyar felirattal
Előadja:
Borsi-Balogh Máté

Zenei vezető: Kákonyi Árpád • Látványtervező: Devich Botond
Énektanár: Murányi Márta • Hang: Baranyai Illés
A rendező munkatársa, ügyelő: Dávid Áron
Rendező: TARNÓCZI JAKAB

Zenés színházi kísérlet készül. Egy színész, egy zenész, egy szoba. Ebben a szobában
találkozik és feszül egymásnak az Y generáció önemésztő magányossága és az
európai kultúra egyik fő melankólia-toposza: Schubert Téli utazás-dalciklusa.
Az elmúlt időszakban többen megtapasztalhattuk (sokan egyébként is nap mint
nap ezzel küzdenek), hogy milyen magunkkal szembenézni a négy fal között. Megfigyelhettük, hogyan hajszoljuk bele magunkat a kétségek és félelmek örvényébe.
Az ember úgy járkál fel-alá szobájában, a virtuális térben és önnönmagában
ugyanazon a kitaposott úton, mint a tigris a ketrecében, a sarkon észrevétlenül
mindig lehorzsolva homlokát.
„...Mit tapasztal meg az, aki folyton egy helyben van? Azt, amit maga körül lát?
Amit eddig is tudott? Igaz ez akkor, ha egy tapodtat se ment odébb? Mármost, ha
nincs kiút a mozdulatlanságból, akkor legfeljebb azt tapasztaljuk meg, hogyan feledkeznek el rólunk, de efölött már nincs hatalmunk. Hatalmunk amúgy sincs. Ha egy
helyben vagyok, akkor már meg is érkeztem? Végleg? Vagy még van remény rá,
hogy elmenjek innen?...”
Elfriede Jelinek: Idegenként…
(Halasi Zoltán fordítása)

Utazásról szó sincsen
Részlet a Winterreise című produkció digitális műsorfüzetébe készült beszélgetésből.
Gábor Sára kérdezte az előadás alkotóit: Borsi-Balogh Mátét, Devich Botondot és Tarnóczi Jakabot.
Hogyan találkoztatok először a Schubert-Müller féle dalciklussal?

Kákonyi Árpáddal ti külön régóta gyakoroltok. Mesélnél erről
a folyamatról?

Máté: Selmeczi tanár úr elhívta hozzánk Kovács István kolozsvári operaénekest, aki elénekelte nekünk a teljes dalciklust.
Akkor hallottam először egyben, és kattant be ez az egész.

Máté: Hogy nagyon tetszett. Persze nem arra gondoltam
rögtön, hogy előadást kéne belőle csinálni, de onnantól sokat
hallgattam, foglalkoztam az anyaggal.

Máté: Mi már 2020 június végén elkezdtünk foglalkozni ezekkel
a dalokkal. Bár nem volt megtervezve, én azt éreztem, hogy
Árpi pontosan tudja, hogy akar végigmenni ezen az egészen.
Úgy foglalkoztunk egy-egy dallal, hogy elénekeltük, aztán
leültünk az asztalhoz, elővettük Halasi Zoltán fordítását, és
összevetettük azzal, amit Árpi gondolt. És ezt csináltuk hónapokon keresztül. Heti kétszer-háromszor jó pár órát eltöltöttünk együtt, aminek az lett a vége, hogy egyben elénekeltem
a dalciklust.

Eszerint te kerested meg ezzel az ötlettel Jakabot?

Miért németül énekelsz, nem magyar fordításban?

Jakab: Ez inkább lazán kialakult, hiszen osztálytársak voltunk,
napi szinten érintkeztünk. Amiről Máté beszélt, egy kurzushéten történt elsőévben, amin pont nem vettem részt,
mert lebetegedtem. Ezután valóban ő vetette fel. Bár élő
előadásélményem nem volt, de ismertem a dalciklust, és
nagyon megtetszett az ötlet. Belehallgattam, és elkezdett
érlelődni bennem, hogy ezzel érdemes lenne foglalkozni,
aztán egyre többet hallgattam, meg olvastam róla az évek
során.

Máté: Az elején volt róla szó, hogy magyarul legyen, aminek
azért örültem volna, mert féltem, hogy nem beszélek egyáltalán németül, és nehéz lesz vele játszanom. De Árpi kb. 5 perc
alatt lebeszélt róla. Most már semmiképp se csinálnám meg
magyarul.

Mit jelent az, hogy „bekattant”?

Mit gondoltok, mi a kapcsolata a generációnknak, ennek a
kornak a romantikához, és ezen belül a Téli utazáshoz?
Jakab: Éles, zsigeri élményem, hogy a környezetemben élő,
hasonló korú emberek, akik megismerik, meghallgatják a
dalciklust, nagyon könnyen kapcsolódnak hozzá. Nagyon
intenzív belső világok, konfliktusok, szélsőségek, vívódások,
traumák vesznek körül, de ezek egyre inkább elszigetelődnek
és bent maradnak szobákban és emberekben. Ehhez jött
hozzá ez az egész karanténhelyzet. Milyen egy embernek teljesen egyedül lennie egy kicsi lakásban mindenféle vívódással
és múltbéli fájdalommal, amikor szembe kell néznie magával? Mik bukkannak fel?
Botond: Amikor először beszélgettünk Jakabbal, ’19 novemberében vagy decemberében a Winterreise-ról, már akkor felmerült, hogy ez az egész egy dobozban történjen. A Winterreise-élmény a mi generációnk számára egyfajta egyhelyben
utazás.

Jakab: Annyira fontosak a szavak és a kifejezések. És Halasi
Zoltán fordítása a Müller-dalciklusból pontos, de nem énekelhető. És a némettel egyezően rövid sorokban ezt a sűrű szöveget magyarul visszaadni úgy, hogy pontos és énekelhető
legyen, képtelenség.
Miért született az a döntés, hogy a zongorista a téren kívül
helyezkedik el?
Botond: Ha van egy utazó és van egy zongorista, akkor
felmerül, hogy a zongorista-e a Leiermann (Kíntornás – Petri
György fordítása – szerk.), akivel az utazó azonosul az utolsó
dalban, és mi úgy döntöttünk, hogy igen. Annak, hogy a téren
kívül van, ez az oka.
Jakab: Fontos a találkozás. Az utolsó dal utolsó két sorában
először a ciklus folyamán megszólít egy másik emberi lényt.
Az előadás tervezésének folyamatában innen fejtettük visszafelé a koncepciót. Sok verzió született erre.

A beszélgetés bővebb verzióját a honlapunkon, az előadás oldalán találják.
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A SZECSUÁNI
JÓ EMBER

SZABÓ MAGDA

AZ AJTÓ
Szabó Magda regénye alapján a szövegkönyvet készítette: Gáspár Ildikó

Nemes Nagy Ágnes, Térey János és Kovács Krisztina fordításainak felhasználásávalPÉLDÁZAT
a szövegkönyvet
írta: Ari-Nagy Barbara, Mácsai Pál • Zenéjét szerezte: Paul Dessau • Dalszövegek: Eörsi István
Nemes Nagy Ágnes, Térey János és Kovács Krisztina fordításainak felhasználásával
Szövegkönyv: Ari-Nagy Barbara, Mácsai Pál • Zenéjét szerezte: Paul Dessau • Dalszövegek: Eörsi István
VANG, vízárus ............................................................................................................................................................ Znamenák István
ISTENEK ........................................................................ Csuja Imre, Ficza István, Gálffi László, Józsa Bettina, Pogány Judit
SEN TE / SUI TA ...................................................................................................................................................................... Tenki Réka
JANG SZUN, állástalan repülő ............................................................................................................................................. Dóra Béla
JANG ASSZONY, az édesanyja ................................................................................................................................ Csákányi Eszter
SU FU, borbély ........................................................................................................................................................ Borsi-Balogh Máté
MI CSÜ, háztulajdonosnő .................................................................................................................................................. Bíró Kriszta
SIN, özvegyasszony ............................................................................................................................................... Takács Nóra Diána
A NYOLCTAGÚ CSALÁD, MUNKANÉLKÜLI,
MUNKAFELÜGYELŐ, DOHÁNYGYÁRIAK, SECURITYSEK ................................................ Bajomi Nagy György, Dávid Áron,
Fedor Bálint, Felhőfi Kiss László m. v., Jéger Zsombor,
Kókai Tünde, Kovács Ildikó Übü, Olesiák László,
Szakács Eszter, Tragor Péter, Tukora Tamás
NAGYPAPA ............................................................................................................................................................................. Csuja Imre
LIN TO, asztalos .................................................................................................................................................................. Máthé Zsolt
A SZŐNYEGKERESKEDŐ ÉS FELESÉGE ........................................................................................ Gálffi László és Pogány Judit
RENDŐR ............................................................................................................................................................................. Novkov Máté
KÉT BONC ................................................................................................................................................ Ficza István, Józsa Bettina
GYEREK .................................................................................................................................................................................... Csuja Imre
Zenei közreműködők: Horváth Ákos m.v., Kákonyi Árpád
Díszlet: Izsák Lili • Díszlet-asszisztens: Radványi Fruzsina • Jelmez: Benedek Mari • Jelmez-asszisztens: Szabó Dorka
Dramaturg: Ari-Nagy Barbara • Zenei vezető: Kákonyi Árpád • Világítás: Baumgartner Sándor • Súgó: Kanizsay Zita
Ügyelő: Mózer Zsolt • Rendezőasszisztens-gyakornok: Birkenstock Rebeka • A rendező munkatársa: Érdi Ariadne

Játsszák:
Bajomi Nagy György, Borsi-Balogh Máté, Ficza István, Jéger Zsombor, Józsa Bettina,
Kókai Tünde, Patkós Márton, Pogány Judit, Szandtner Anna, Vajda Milán
Zenei közreműködő: Matisz Flóra Lili
Díszlet: Antal Csaba • Jelmez: Szabados Luca • Dramaturg: Ari-Nagy Barbara
Zene: Kákonyi Árpád, Matisz Flóra Lili • Fénytervező: Baumgartner Sándor
Videó: Juhász András • Mozgás: Horkay Barnabás • Súgó: Horváth Éva
Ügyelő: Mózer Zsolt • A rendező munkatársa: Laky Diána
Rendező: GÁSPÁR ILDIKÓ

„... Én mindig ugyanazt az egyet álmodom. Állok a kapunkban a lépcsőház alján, a drótszövettel megerősített, betörhetetlen üvegű vasrámás kapu belső oldalán, és megpróbálom
kinyitni a zárat. Kinn az utcán mentőkocsi áll, az egészségügyiek üvegen át beirizáló sziluettje természetellenesen nagy, dagadt arcuknak udvara van, akár a holdnak. Forog a kulcs,
de hiába küszködöm, nem tudom kinyitni a kaput, pedig nekem be kell engednem a mentőket, különben későn érkezik a betegemhez. Ám a zár meg se moccan. Segítségért kiáltok,
de csak tátogok, üresen, mint a hal. Saját sikolyom riaszt fel ilyenkor, villanyt gyújtok, köröttem
hálószobánk ismerős bútorzata, ágyunk fölött mindent értő őseim, egyedüli tanúim rá,
hányszor futottam éjjelente kaput nyitni mentőnek, mentőkocsinak, hányszor képzeltem el,
mi volna, ha egyszer nem fordulna a kulcs.”
„A képek mindent tudnak, legjobban azt, amit leginkább próbálok elfelejteni.”
„Én öltem meg Emerencet.”

Rendező: MÁCSAI PÁL
Az előadás a Suhrkamp Verlag AG engedélyével, a Hofra Kft. közvetítésével jön létre.

(Részletek Szabó Magda Az ajtó című regényének első fejezetéből)
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JELENETEK A BÁBUK
ÉLETÉBŐL
Fordította: Kúnos László

SZEX. ÚJRA. EL.
Az előadás szövegét a színészek improvizációja alapján írja: Schwechtje Mihály

Játsszák:
Bajomi Nagy György, Ficza István, Józsa Bettina, Kerekes Éva, Novkov Máté

PETER EGERMANN .................................................................................................. Polgár Csaba
KATARINA EGERMANN, a felesége ...................................................... Kiss-Végh Emőke m.v.
CORDELIA EGERMANN, az anyja ................................................................................ Für Anikó
MOGENS JENSEN, pszichiáter ................................................................................... Nagy Zsolt
TIM MANDELBAUM ................................................................................................... Gálffi László
KATARINA KRAFFT, prostituált ..................................................................... Takács Nóra Diána

Díszlet: Láng Imola • Jelmez: Ignjatovic Kristina • Dramaturg: Németh Gábor
Zene: Balázs Ádám • Súgó: Mészáros Csilla
A rendező munkatársa, ügyelő: Dávid Áron

Díszlet: Balázs Juli • Jelmez: Kiss Tibor – Je Suis Belle • Dramaturg: Törley-Havas Sára
Súgó: Mészáros Csilla • A rendező munkatársa, ügyelő: Dávid Áron

Az elmúlt évek egyik legnagyobb közéleti vitatémája volt az úgynevezett Szexuális
Újraelosztás Elmélet, melyet Robin Hanson közgazdász, az Oxford University Future of
Humanity Institute kutatója vetett fel, miután kiderült, hogy a torontói gázoló indítéka a
nőknél való sikertelenség volt. Hanson gondolatmenete a társadalmi igazságosság elvének
sémájára próbálja bevezetni a szexuális javak újraelosztását, a szexuális szükségletet
alapjogként kezeli, és ez alapján veti fel, hogy szexhez kell juttatni azokat a férfiakat,
akik a kor igazságtalanságai miatt ezen a téren nélkülöznek. Felveti a szexhiányban
szenvedők pénzbeli kompenzálását, a szexrobotok egészségügyi úton való kiutalását
a rászorulóknak, mindezt azzal indokolva, hogy számtalan merénylőről, terroristáról,
deviáns társadalmi viselkedést mutató férfiról derült ki, hogy életük alapproblémája a
kielégületlenség volt.

Rendező: ÖRDÖG TAMÁS

„Miért keletkezik rövidzárlat egy jól alkalmazkodó és rendezett életű emberben? A Jelenetek egy házasságból első részében felbukkan két dühös és szerencsétlen ember, akiket
Peternek és Katarinának neveztem. Házasságuk katasztrófája tulajdonképpen több teret
érdemelt volna. Minduntalan makacsul felbukkantak terveimben.“
(Ingmar Bergman)
Katarina és Peter házasságában elsőre nincs semmi különös. A felszín alatt azonban
pokoli vágyak hajtják őket. Az előadás a Dollár Papa Gyermekeitől megszokott intim
és közvetlen formában vizsgálja a hétköznapoktól megcsömörlött viszonyokat. A cél,
hogy a próbák során megértsük és megszeressük ezeket a karaktereket, hogy aztán
legalább egy-egy rövid pillanat erejéig a nézők is szerethetőnek lássák őket. Vagy a
megértés csak illúzió, amiben hinni akarunk?
Az előadás a szerző engedélyével az Ingmar Bergman Foundation (www.ingmarbergman.se) képviseletében
a Josef Weinberger Limited (London) és a Hofra Kft. közvetítésével jött létre.

Rendező: SCHWECHTJE MIHÁLY

Hanson gondolatkísérletét magáévá tette az úgynevezett Incel-mozgalom, amely a kényszerű cölibátusban élő, magukat ómega hímként aposztrofáló férfiak mozgalma, akik a
szexuális élet és a párválasztás igazságtalanságainak felszámolása mellett emelnek szót.
Ez röviden azt jelenti, hogy az elsőrendű alfahímek és a nőkkel való sikerességben
másodrendű bétahímek elhalásszák előlük az összes nőt, így ők, az ómegák kielégületlenek maradnak.
Színdarabunkban – melyet egy előre megírt történetvázlat alapján, színészek improvizációit felhasználva hozunk létre – megpróbáljuk elképzelni azt a világot, ahol a szexuális újraelosztás megvalósul.
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ÓBORDAL

TAKÁCS NÓRA DIÁNA ÉNEKEL

A NEMZET ÖZVEGYE

STÚDIÓ
Dalszövegek:
Kiss Judit Ágnes
Zeneszerző:
Kákonyi Árpád,
Egervári Mátyás
és még sokan mások...
Énektanár:
Berecz Bea
Irodalmi munkatárs:
Ari-Nagy Barbara
Ruha:
Frank Mónika
Ügyelő, asszisztens:
Mészáros Csilla

Játsszák:
Bíró Kriszta, Borsi-Balogh Máté, Csákányi Eszter, Für Anikó,
Józsa Bettina, Kerekes Éva, Nagy Zsolt
Díszlet: Schnábel Zita • Dramaturg: Ari-Nagy Barbara • Operatőr: Vincze Alina
Súgó: Kanizsay Zita • Ügyelő: Sós Eszter • A rendező munkatársa: Érdi Ariadne
Rendező: KELEMEN KRISTÓF

Zenészek:
Bartek Zsolt, Egervári Mátyás,
Fánczi Gábor, Kákonyi Árpád,
Urbán Marcell, Veér Csongor
Külön köszönet:
Parti Nagy Lajos, Máthé Zsolt,
Kovács Márton, Farkas Zsolt

Ez az előadás nem önálló est, nem koncert, nem zenés önvallomás, nem egyéni műsor
vagy sanzoncsokor. Pontosan mi sem tudjuk, hogy mi, és nem is akarjuk meghatározni.
Dalokat fogok énekelni, újakat és jól ismerteket, amiket szeretek, amikhez kapcsolódni
tudok vagy hozzám kapcsolódnak – műfaji megkötés nélkül. Évek óta tervezek egy ilyen
estét. Most értek össze a szálak, most találkozott az az alkotócsapat, akikben megbízom,
és akik nélkül hozzá se mernék kezdeni. Mindent ki kell várni, hogy megtörténjen.
(Takács Nóra Diána)
Az előadásban részletek hangzanak el Jónás Tamás Cigányidők című írásából és Tina Turner Én, Tina című önéletírásából.

1989-ben, több mint harminc év elhallgatás után sírok és történetek tárultak fel
a nyilvánosság tekintete előtt. Az özvegyek és gyermekeik napokig tartó rituálé
során nézték végig a 301-es parcellában, ahogy férjeik és szerelmeik maradványait, csontjait és elfoszlott ruhadarabjait szakszerű orvosszakértői vizsgálat
során kiemelték a föld mélyéről, azokból a jeltelen sírokból, amelyeknek pontos
helye évtizedekig titkos volt. Ez a rendszerváltást közvetlenül megelőző történelmi
helyzet adta az inspirációt A nemzet özvegye című ősbemutatóhoz, amely fikciós
keretben mutatja be két nő történetét. Ugyanannak a férfinak két özvegye áll a sír
mellett, és kényszerül szembesülni a saját múltjával.
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MOSTANTÓL NÁLUNK

A TÁRSULAT

WEÖRES SÁNDOR

OCTOPUS,
AVAGY SZENT GYÖRGY ÉS A SÁRKÁNY
majdnem rendszerváltás-történet két részben
NAGYSZÍNPAD

Nagy Péter István 2019-es vizsgarendezése az Ódry Színpadon.
Dramaturg: Sándor Júlia • Látvány: Devich Botond • Zene: ifj. Balázs Elemér
Mozgás: Nagy Péter István, Horkay Barnabás • Korrepetítor: Kármán Emese
A rendező munkatársa: Barok Andrea • Osztályvezető-konzulens: Horváth Csaba
Rendező: NAGY PÉTER ISTVÁN

Silene városa az évenkénti tavaszünnepre készül, ahol szűzlányt áldoznak a várost védelmező sárkánynak.
A városba azonban betörnek a rómaiak, élükön Giorgio lovaggal. A kultúrák kényszerű összetalálkozása
új fénytörésben mutatja a silenei társadalom működését. Meddig fenntartható az illúzió, hogy boldogulásunkért egy senki által nem látott lény a felelős? Hogyan tudunk elszámolni megalkuvásainkkal,
ha miattuk évről évre egy lány elveszíti az életét? Az emberek kavarta viharok zűrzavarában ideáljaikat
vagy épp csak boldogságukat kergető fiatalok számára most alkalom nyílik, hogy kezükbe vegyék
társadalmuk jövőjét. De felnőhet-e egy társadalom, ha a felelős szembenézés helyett újra meg újra
megelégszik a csoda és mese illúziójával?

RUBENS ÉS A NEMEUKLIDESZI ASSZONYOK
STÚDIÓ

Esterházy Péter drámáját a szerző Hasnyálmirigynapló című szövegének
felhasználásával átdolgozta: Komán Attila és Dohy Balázs
Játsszák:
Pogány Judit, Lengyel Benjámin, Mentes Júlia, Kenéz Ágoston, Hajduk Károly
Dramaturg: Komán Attila • Díszlet és jelmez: Bognár Eszter
Zene: Cseri Hanna • A rendező munkatársa: Zrinyifalvy Eszter
Rendező: DOHY BALÁZS

Rubens meghalt. Meghal épp. Halódik. Mindent megfestett, a világban rend van, a rendszer működik.
Rubens mindent markol. Rubens mindent lát. De mi az, hogy nemeuklideszi segg?
Egy nemeuklideszi segg. Komoly.

A felkérés arra szólt, hogy
próbáljam színészportrékban,
képben megfogalmazni, hogyan
élte meg a társulat az elmúlt másfél évet.
Szívemhez nőtt a végeredmény,
kíváncsian várom mit szól majd
hozzá a nagyérdemű.
Krasznai Zoltán

Miért ne legyek búvalbélelt? Kiterítenek úgyis…

Máthé Zsolt

Miért legyek én búvalbélelt? Kiterítenek úgy is…

Hátralépni

Zsigmond Emőke

Megismerni

,,…békahadak fuvoláznak,
sáskahadak hegedülnek.’’
(Weöres Sándor)

Für Anikó

,,Nem harsonával,
Hanem jött néma,
igaz öleléssel…”
(Ady Endre)

Rossz volt a bezártság, az elszigeteltség.
A munka és a mindennapos nyüzsgés hiánya.
Ez rossz volt.

Znamenák István

Jó volt a bezártság, az elszigeteltség.
A munka és a mindennapos nyüzsgés hiánya.
Jó volt otthon lenni. Ez jó volt.

Borult

Szandtner Anna

Felhőtlen

Valahogy az ember nem gondol bele, inkább nem akar, de igazából nem mer.
Pedig tudja, hogy be fog következni. Aztán hihetetlen módon megtörténik.
Mondogatják, hogy ez az élet rendje. De ne így! Ne ennyi szenvedéssel!

Ficza István

Önfeledtnek lenni, igazán boldognak, nagyon jó érzés.
Kevésszer adatik meg. A fenébe!!!

A pillanat, amikor tehetetlen vagyok.

Nagy Zsolt

A pillanat, amikor rájövök arra, hogy van más lehetőség is.

A vírushelyzet arra kényszerített engem a négy fal között,
hogy rendezzem magamban a dolgokat.
Az elmúlt pár év történéseit dolgoztam fel.
Szép feladat volt.

Dóra Béla

Végre újra együtt.

Nézem magamat a képen és egy tejbeesett molylepke jut eszembe!
Bocsánatot kérek mindenkitől, hogy a derű, mosolygás, boldogság helyett
fotózáskor ez a maximum, amit ki tudok préselni magamból!
Így 77 éves koromban szerintem nem dolgom,
hogy derűsen mosolyogjak a fotókon!

Pogány Judit

Bánatosan nézni! Na ez végre morzsányi gondot sem okoz számomra,
persze közben nem valami mély, vagy fontos gondolat jár a fejemben,
hanem az, hogy mi a fenéért kell minden évben újra és újra
lefotózni mindannyiunkat!?!

Egy fogtömés súrlódása nappal.

Novkov Máté

Egy fogtömés nyugalma éjjel.

Sokszor mondják nekem, hogy én ilyen szomorú lány vagyok.
Vagy hogy megközelíthetetlen vagyok.
Aztán pár óra beszélgetés után rácsodálkoznak,
hogy ez egyáltalán nem így van.

Józsa Bettina

Szeretek csendben lenni és figyelni,
de ez nem jelenti azt, hogy épp
ne lennék boldog vagy nyitott másokra.

Amióta megszülettem, rejtőzködő természet vagyok. Közelebbről pedig inkább szélsőséges.
Sok minden mélyre ment, és túlzó energiákat kavart bennem. Az utóbbi két évben megpróbáltam
különböző nyugati és keleti technikákat feltérképezni, és legfőképpen kezelni az adottságaimat –
amelyekkel ma már nem azonosulok. Meglepett, hogy a jóga útja az, ami legerősebben formált,
és a meditáció. Elindult egy második életem, amiben az izgat, mit tudok tisztítani magamban, és
minél inkább fegyelmezni, uralni az elmémet és az érzelmeimet. Nem csak azért, mert gyerekem
lett, de azért is, mert a kibillent világ erre ösztönzött. Egy második életet kezdtem el, amiben
a színészethez tartozó cselekvések és szándékok, mint a közölni- és tetszeni vágyás, hátrább
kerülnek, és marad a tiszta út az önvaló irányába.

Hámori Gabriella

Az út maga is jár hullámzással, feszültséggel a felismerések okán, és az elfedett élmények felszakadásai miatt, de a jóga alapelvei és a gyakorlás sokat segítenek az eligazodásban. Ezért jógaoktató lettem és szeretnék ott segíteni, ahol tudok. A színház és a film megmarad az életemben,
de egészen máshonnan nézek minderre, és nem érzem, hogy a tapasztalásaim meggátolnák
azt, hogy az érzelmek szélsőségességét megmutassam alkotás és játék közben. Sőt: sokkal
értékesebb így minden próba vagy előadás, mert tisztábbak azok a csatornák, ahol az információ
áramlik. Hiába születik valaki művésznek és érzékenynek, nem lehet úgy tisztán élni, jónak lenni
önmagához és a világhoz, ha csak ezt tartja szem előtt.

Babgulyás a menü!

Bajomi Nagy György

Sokáig tartott a próba, és elfogyott.

Az antik színházban három tragédia után játszottak egy komédiát.

Mácsai Pál

Örök arány: ma is három arcgyűrésre jut egy röhögés...

„Nincsen remény! nincsen remény!”
(Vörösmarty Mihály)

Gálffi László

Istenem, közönség!

ARCFÉLREISMERŐ PROGRAM No. 1.
Fotóznak. Feladat. Komolynak kell lenni. A főszerep a fotográfusé.
Változik a korom. Kilátszik-e még belőlem az, aki vagyok? Változom.
Nem mozdul el bennem semmi, csak az idő telik.
Tudok úgy sírni, mint tizenhat évesen.
Vajon mit fog majd gondolni erről a képről az, aki nem ismer?
Negyven év múlva látni fogja ezt még valaki?
Valóban én vagyok ezen a fényképen, vagy ez csak egy szerep?

Bíró Kriszta

ARCFÉLREISMERŐ PROGRAM No. 2.
Fotóznak. Feladat. Vidámnak kell lenni. Mire gondoljak? Pékszombatra?
Esetleg egy egész pék-hétre? Tengerre? Szigetre? Vitorlára, kompra, sirályokra?
A paradicsombokrok illatára? Bajszos öregasszonyok köszönésére
a falu egyetlen utcáján, miközben megyek a boltba?
Vajon mit gondolnak rólam az öregasszonyok?
Vajon mit gondol rólam az, aki nem tudja, éppen miért nevetek?
Valóban én vagyok ezen a fényképen, vagy ez csak egy szerep?

Így nézve ezt az embert, tudva, hogy már van két gyereke…
jó érzés fog el, hogy ilyen fiatalon lettem anyuka.
Örülök, hogy ez megadatott.

Tenki Réka

Vágyom, hogy mindig jelen tudjak lenni.
Akkor is, ha otthon vagyok a gyerekekkel,
és akkor is, ha egy jelenetet játszom a színházban.
Hogy ne legyen a fejemben, hogy inkább azt kéne,
hogy miért nem csináltam meg, hogy lemaradok valamiről.
Az elmúlt évadban több idő volt a nagy beszélgetésekre.
Akár a nap közepén, akár este, akár többször is lehetett. Jó volt otthon.
De ha még egyszer megkérdezi valaki, hogy mi lesz az ebéd…

Az elmúlt másfél évről és a fotókról egy Hofi vicc jutott eszembe:

Takács Nóra Diána

– Hogy vagy?
– Jól.
– Bővebben?
– Nem jól.

Mit is játszunk ma este? Tótékat vagy „Fals”-staffot?

Csuja Imre

Ihaj-csuhaj, sose tanulom meg!

Nekem a színház az valamilyen üvöltés-fless. Sokszor érzem azt, hogy nem hallgatják meg,
amit mondok, a színházban élem meg a figyelmet. Fixen egy vagy két szabad este szükséges.
De a többin örömmel játszom. Nem szoktam ideges lenni, ha színpadra lépek.
Mondjuk a Hamlet előtt mindig remegtem, de az beugrás volt.
Nem szoktam. Na jó, egy kicsit.

Borsi-Balogh Máté

Az elmúlt évadban a semmi közepén elkezdtem gondolkodni,
hogy mi más van, ahol aktív tudok lenni. De hát nem akarok mást csinálni.
Marhára hiányzott, hogy beszéljek az emberekhez.

Otthoni slime-recept: borotvahab, átlátszó ragasztó és mosószer.
Ebből összeáll egy ilyen nyúlós műtakony. Gyurmaféle.
Ha színezni akarod, akrilfestéket is lehet beletenni.
A legjobban hűvös helyen őrzi meg az állagát.
A slime az vidám dolog.

Polgár Csaba

Erre a képre a krumplit mondtam volna. A krumpli az olyan szomorú zöldség.
De nem lehet a krumpli, mert ilyen választási izének fogják gondolni.
A krumpli az szomorú dolog.

Itt valójában kínlódok, hogy mosolyogni kell.

Kókai Tünde

Itt meg örülök, hogy nem kell.

A pirkadat előtti utolsó pillanatban a legmélyebb a sötétség.

Kerekes Éva

A rég várt is váratlanul ér, amikor végre bekövetkezik.

Színpad, játék, lekötött figyelem. Nézd! Talán nem lesz 20. hullám!

Patkós Márton

Ez hogy lehet, hogy nincs színház? Hiába mondogatom a szöveget,
este csak este lesz, nem taps! A jövőben legyen színház! Ajánlom neki!

Mikor ez a kép készült, elég kellemetlenül éreztem magam.
Éppen arra gondoltam, hogy ha már a jó kedv nem megy,
legalább a hasam ne látszódjon a fotón.
Szóval itt csak eljátszom, hogy vidám vagyok,
igazából szomorú.

Vajda Milán

Mikor ez a kép készült épp szólt a fotós, hogy még senki sem nézte a kezét
és ez tök jó, ez tetszik neki. Ennek akkor nagyon megörültem.
Szóval itt csak eljátszom, hogy szomorú vagyok,
igazából jó kedvem van.

Amikor nincs kinek játszani.

Jéger Zsombor

Amikor van kinek játszani.

Kép, szöveg nélkül.

Csákányi Eszter

Kép, szöveg nélkül.

MOLNÁR FERENC
A HATTYÚ
Rendező: Polgár Csaba

ARTHUR MILLER
AZ ÜGYNÖK HALÁLA
Fordította: Hamvai Kornél
Rendező: Mácsai Pál

AZT MESÉLD EL, PISTA!
Örkény István saját szavaiból összeállította:
Bereményi Géza és Mácsai Pál

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
ÉDES ANNA
Színpadi szöveg: Bíró Bence
Rendező: Szenteczki Zita

WILLIAM SHAKESPEARE
HAMLET
Fordította: Nádasdy Ádám
Rendező: Bagossy László

Az Örkény Színház a 2020/2021-es évadban megkezdte előadásai rendszeres streamelését. A társulatunk iránti
érdeklődés messze túlmutat a főváros földrajzi határain. Ezért is folytatjuk.
Előadásainkat több kamerával közvetítjük. A képi és hangbeli megvalósítás minden esetben az adott előadás világához
kapcsolódik: van előadásunk, ahol számos eredeti képkivágás, a színház világában szokatlan kamerapozíciók, a játszó
színészen elhelyezett testkamerák, valamint effektek és bejátszások kompozíciói ígérnek rétegzett nézői élményt,
és van olyan streamelt előadásunk is, amely ismertebb technikákra épül, de minden esetben arra törekszünk, hogy
streamelt előadásainkkal túllépjünk a színházi közvetítések megszokott keretein. A streamelt előadások többnyire élő
közvetítések lesznek, megőrizve a színházélmény jelenidejűségét.

HONNAN LEHET ELÉRNI A SZOLGÁLTATÁST?
Az Örkény Színház stream-szolgáltatása belföldről és külföldről egyaránt elérhető. Megfelelő sávszélesség mellett
okostelefonon, okostévén, asztali és táblagépen egyaránt nézhetőek az előadások. Nyomtatott havi műsorunkban
és honlapunkon is jelezzük azokat az előadásokat, amelyek streamen is elérhetők.

MENNYIBE KERÜL?
Egy olcsóbb színházjegy áráért lehet megnézni a streamelt előadásokat: áruk egységesen 3800 forint. Kínálunk páros,
illetve családi jegyet is – ezek 5000 illetve 7000 forintért elérhetők, váltható támogató jegy is 10 000 forintért, amelyek
ugyanúgy 1 linket tartalmaznak. Az előadások közvetítését csak személyes, otthoni használatra engedélyezzük. Minden
jegyvásárló egyedi linket kap, ami nem osztható meg: egyszerre csak egy eszközről nézhető az előadás. Nyilvános
közvetítésre a jegyvásárlás nem biztosít jogot.

REPERTOÁR | NAGYSZÍNPAD

Fotók: Gordon Eszter, Horváth Judit

ANYÁM TYÚKJA (1.) és (2.)
válogatás a magyar irodalom
legszebb verseiből
Válogatta: Várady Szabolcs
Rendező: Mácsai Pál

REPERTOÁR | NAGYSZÍNPAD

KERTÉSZ UTCAI SHAXPEARE-MOSÓ
William Shakespeare Rómeó és Júlia
című drámája, Závada Péter átirata
és a Társulat improvizációi alapján
Rendező: Bodó Viktor

16+

TÉREY JÁNOS
LÓT – SZODOMÁBAN KÖVÉREBB A FŰ
Rendező: Kovalik Balázs

BOROSS – NEUDOLD – SZABÓ-SZÉKELY
KIVÁLÓ DOLGOZÓK
Igaz történetek a gondoskodásról
Rendező: Boross Martin

ÖRKÉNY ISTVÁN
TÓTÉK
A szerző regényéből
a szövegkönyvet készítette
és a dalokat válogatta: Gáspár Ildikó
Rendező: Mácsai Pál

ZŰRZAVAR 2045
Lev Birinszkij Bolondok tánca
című tragikomédiája alapján
a szövegkönyvet írták: Bánki Gergely,
Gábor Sára, Polgár Csaba
Rendező: Polgár Csaba

ÖRKÉNY ISTVÁN
MACSKAJÁTÉK
A szerző azonos című regényéből
és drámájából a szövegkönyvet
készítette: Gáspár Ildikó
Rendező: Mácsai Pál

CZIGÁNY ZOLTÁN
CSODA ÉS KÓSZA
Rendező: Mácsai Pál

A SÖTÉTBEN LÁTÓ TÜNDÉR
Magyar népmesék motívumainak
felhasználásával írta: Bagossy László
Rendező: Bagossy László

ELŐCSARNOK

SECONDHAND – szovjetűdök
Szvetlana Alekszijevics írásai alapján
Rendező: Bagossy László, Kovács D. Dániel
és színházrendező osztályuk

MOLIÈRE
TARTUFFE
Parti Nagy Lajos szabad fordításában
Rendező: Bagossy László

PIERRE NOTTE
KÉT NÉNI, HA MEGINDUL
Fordította: Jankó Szép Yvette
Rendező: Gáspár Ildikó

16+

REPERTOÁR | STÚDIÓ

‘84
George Orwell 1984 című regénye
alapján írta: Mikó Csaba
Fordította: Hubay Miklós
Rendező: Widder Kristóf

A DOHÁNY UTCAI SERIFF
Alkotók: Kovács Márton,
Mohácsi János, Mohácsi András
FÜGE Produkció

JEAN-PAUL SARTRE
A LEGYEK
Rendező: Hegymegi Máté

A LÉLEK LEGSZEBB ÉJSZAKÁJA
Jászberényi Sándor írásai alapján
Szövegkönyv: Szabó-Székely Ármin
Rendező: Polgár Csaba

SYLVIA PLATH
AZ ÜVEGBÚRA
A szerző azonos című regényéből
írta: Mikó Csaba
Rendező: Widder Kristóf

WILLIAM SHAKESPEARE
MACBETH
Szabó Lőrinc, Szász Károly és Kállay Géza
fordításának felhasználásával
Szövegkönyv: Gáspár Ildikó, Ari-Nagy Barbara
Rendező: Gáspár Ildikó

RACINE
ORESZTÉSZ SZERETI HERMIONÉT,
AKI SZERETI PÜRRHOSZT,
AKI SZERETI ANDROMAKHÉT,
AKI SZERETI HEKTÓRT, AKI HALOTT
Szövegkönyv: Ari-Nagy Barbara,
Gáspár Ildikó, Závada Péter
Rendező: Gáspár Ildikó

18+

VAJDA ISTVÁN
PEDIG ÉN JÓ ANYA VOLTAM
Rendező: Anger Zsolt

ÖRKÉNYKÖZ

A SZÍNHÁZ KÖZÖSSÉGI TÉR.
NE CSAK NÉZD!

ONLINE MŰSORFÜZET
Okostelefonról is elérhető műsorfüzeteket, kvízjátékokat, háttérinformációkat,
hanganyagokat – új nézőpontokat kínálunk repertoáron lévő előadásaink kapcsán.

Ebben az évadban megújul az ÖrkényKÖZtér, az Asbóth utcai stúdióhelyiségben az évad második felétől várjuk
a közönséget, felnőtteket, diákokat, gyerekeket és tanárokat egyaránt. A cél nem változik, a körülmények
viszont annál inkább – egy olyan teret álmodtunk meg, amely kialakításával, felszereltségével kényelmes és
inspiráló otthont ad majd a színházpedagógiai programunknak, beszélgetéseknek, workshopoknak, közösségi alkotófolyamatoknak. És hogy mi is a cél? Az ÖrkényKÖZ Műhely találkozási pont. Részvételi lehetőség.
Felelősségvállalás. Az Örkény Színház nyitott, családias színház, a közönségre partnerként, családtagként és
szövetségesként számítunk.
Nyílt próbáinkkal, olvasópróba-demókkal, közönségtalálkozókkal, beszélgetésekkel, bejárásokkal, vitákkal,
workshopokkal szeretnénk bevonni a próbafolyamatokba és a színház életébe az érdeklődőket, hogy visszajelzéseikkel, gondolataikkal tegyék teljessé azt.
A Kiváló dolgozók előadás és a kerület múltjához és jelenéhez kapcsolódó projektek folytatásaként civil alkotóműhelyünk elkötelezett a közösségi alkotás, a dokumentarista munkamódszerek, a társadalmi felelősségvállalás
és az együttműködés kultúrája iránt. Hangot, színpadot, fórumot kínálunk olyan ügyeknek, közösségeknek,
melyekkel alig, vagy csak szenvtelen távolságból találkozhatunk. Közösek a történeteink és közös a színház.
Hamarosan nyit az ÖrkényKÖZtér!
Tövábbi infó • koz@orkenyszinhaz.hu

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK AZ ÖRKÉNYKÖZBEN
ProTest – Út a forradalomhoz | bemutató
Az SZFE volt hallgatói által megalkotott színházi társasjáték egy fiktív diktatúrában
játszódik. A nézőknek egy erőszakmentes mozgalom tagjaiként kell közösen döntéseket hozni arról, hogy miként viselkedjenek a rendőrséggel, hogyan nyilatkozzanak a médiában, vagy hogy szövetkezzenek-e politikai pártokkal. Sikerül-e az
aznapi közönségnek megdönteni a diktatúrát, és maguk mellé állítani az ország
lakosságát? A ProTest képzeletbeli történetének alapjául Szrgya Popovics Útmutató
a forradalomhoz című könyve és valós társadalmi mozgalmak szolgáltak.
Közreműködő partnerek: Társaság a Szabadságjogokért, Közélet Iskolája, Artopolis Egyesület
Játszók: Bajor Lili, Martinkovics Máté, Milovits Hanna, Szécsi Bence
Moderátor: Kapronczay Stefánia / Hegyi Szabolcs (a TASZ munkatársai)
Videó: Havadi-Nagy Zsálya • Videókban megjelenő szereplők: Gyombolai Gábor, Ficzere Béla,
Bori Viktor, Neudold Júlia • Konzulens: Fernengel Ágnes (KIA), Róbert Júlia
Dramaturg: Oláh-Bebesi Borbála • Társasjáték-konzulens: Csernai Mihály
Látvány: Oláh Dóra • Produkciós vezető: Siflis Anna • Rendező: Kabdebon Dominik

Cím Nélkül – Hajlék-kaland-játék
Nem telik el úgy nap Magyarországon, hogy két-három ember ne veszítené el lakhatását. Ebből az élethelyzetből szinte csak emberfeletti erővel, nagy szerencsével és
támogatók révén lehet kiemelkedni. A Mentőcsónak Egység és a STEREO AKT közös
előadása egy interaktív színházi társasjáték, amely által a hajléktalan emberek életébe
nyerünk bepillantást, játékosként megpróbálhatunk megélni, túlélni fél évet otthontalanul. Az előadást négy szereplő játssza: két színész, egy hajléktalan aktivista és egy
szociális munkás, aki szakértőként segít kiigazodni a sokak által alig ismert világban.

Peer Gynt
A Káva Kulturális Műhely a Peer Gynt című színházi nevelési előadását játssza
nálunk tovább, középiskolás osztályoknak.

FreeSZFE
Szeretnénk, hogy a felújított tér lehetőséget kínáljon arra, hogy fiatal alkotók
biztonságos, inspiráló közegben kísérletezzenek részvételi vagy pedagógiailag
elkötelezett színházi munkaformákkal.

IRAM – IFJÚSÁGI RÉSZLEG ÉS ALKOTÓMŰHELY

IFJÚSÁGI ÉS TANÁRI PROGRAM

KAPTÁR KÖZÖSSÉG

TANÁR I RAM

színházi szabadiskola
egyéni jelentkezőknek 15-25 éves korig

FLESS

háttéranyagok és tréningek pedagógusoknak
gyakorlat egyetemistáknak
hospitálás szakmai érdeklődőknek

Alkotócsoportok, workshopok, beszélgetések, színházi
programok egész évadon át. A KAPTÁR végigkíséri a
színház életét, a csatlakozóknak havi rendszerességgel
hirdetünk meg az új próbafolyamatokhoz, a repertoáron
lévő előadásokhoz és kortárs regényekhez kapcsolódó
foglalkozásokat.
Jelentkezés: koz.orkenyszinhaz.hu/kaptar

előadásnézéshez kapcsolható foglalkozások
iskolai csoportoknak
Színházi játékokból és beszélgetésekből épülnek fel
a foglalkozásaink. Színházat nézni és figyelni tanulunk,
feltérképezzük, mi közünk lehet a választott előadáshoz.
Élőben vagy online is találkozhatunk, a részvétel ingyenes.
színházi bevezetők:
1. Közvetlenül az előadás előtt a próbateremben félórás
ráhangolás, beavatás a próbafolyamatba, ami kíváncsiságot kelt és kapaszkodókat ad. Streamelt előadásokhoz
Zoomon kínáljuk a lehetőséget.
2. Kétórás képzelettorna a színház próbatermében, ahol
a résztvevők maguk kísérletezhetnek az előadásban
felfedezhető színházi kifejezésmódokkal. Ezen a FLESSen olyan élményanyag kerül a fejünkbe, amelyet majd
az előadás működtet tovább, és amely asszociációkat
kapcsol a színházi élményhez.
színházi feldolgozók:
Kérdezzük egymást, vitatkozunk, beszélgetünk – a reflexióra, elemzésre, továbbgondolásra épülő játéksorokkal
összevetjük a különböző befogadói tapasztalatainkat,
a művészeti alkotás és annak hatása közti titokzatos
összefüggések után kutatva. Igény és lehetőség szerint az
alkotókat is bevonjuk a programba, a színház művészei
örömmel, kíváncsian várják a közvetlen találkozások
lehetőségeit. Rögvest az előadás után a próbateremben, vagy későbbi időpontban Zoomon tudjuk fogadni
a csoportokat.
színházi bejárók:
Reggel 8:00 és 9:30 között várjuk a jelentkező osztályokat:
bejárjuk az épületet, ismerkedünk színházi szakmákkal,
a színház működésével, csapatépítő improvizációs
játékokkal fedezzük fel a színházi munkákhoz szükséges
koncentráció és együttműködés természetét.

SZÍNHÁZI ALKOTÓMUNKA
KORTÁRS REGÉNYEKKEL
iskolai osztályoknak
Az ÖrkényKÖZtér felújítása lehetőséget teremt arra, hogy
bővítsük ifjúsági programunkat. Kortárs ifjúsági regények
színpadi adaptálásával kezdünk kísérletezni, részvételi
munkamódszerekkel. A program keretében innovatív
módon már a téma- és anyagválasztásba, a produkciók
előkészítésébe, színházi nyelvük megteremtésébe bevonjuk a célközönséget.
Októbertől középiskolás osztályoknak és a színházi szabadiskolánkba járó diákoknak tartunk drámainstruktorok
közreműködésével 90-120 perces ráhangoló, kedvcsináló
foglalkozásokat kortárs regényekhez kapcsolódóan.
Ezek a drámajátékokra épülő irodalomközvetítő foglalkozások amellett, hogy felkeltik az érdeklődést a regények
történetei és szereplői iránt, magát az olvasást is népszerűsítik, megvilágítják az irodalom önismereti és közösségi szerepét. A színházban megtartott foglalkozások
mellett honlapunkon is elindítjuk a digitális olvasókörünket,
amely ajánlókból, kérdőíves felmérésből és alkotójátékokból áll majd, és online tapasztalatcserét kínál a résztvevő diákoknak.
A projekt következő fázisa színházi kísérletezés, a színház
művészei, színházpedagógusai és a résztvevő osztályok
elkötelezett diákjai és pedagógusai egy-egy projektnap
keretében közösen dolgoznak színpadi szövegen, dramaturgián, karakterformáláson, látványterveken. Olyan
közösségi alkotómódszereket keresünk, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a résztvevők világlátása, saját történetei és reflexiói szerves részévé váljanak az alkotófolyamatoknak, színházi szövegeknek.

IRAMONLINE
kaptárosoknak és osztályoknak
Az évad során pályázatokkal és online foglalkozásokkal
jelentkezünk az új próbafolyamatokhoz, egy-egy bemutató karaktereihez és témáihoz kapcsolódóan. Fotó,
videó, rajz, tárgy, képregény, novella, vers vagy egyéb
műalkotás formájában várjuk a résztvevők gondolatait.
Az IRAMONLINE célja a különböző művészeti kifejezésmódokkal való kísérletezés az inspiráció, az asszociációk
és a kreativitás segítségével.

Honlapunkról az előadásokhoz kapcsolódó tanítási segédleteket és tanároknak szóló háttéranyagokat tölthetnek le,
valamint ajánlókat és jelentkezési útmutatót találnak az
előadásokhoz és az osztályoknak kínált FLESS programokhoz kapcsolódóan. Módszertani tréningeket kínálunk,
ahol azt keressük a résztvevők aktív közreműködésével,
hogy milyen módon gazdagíthatják a színházi formák és
megközelítésmódok az irodalom-, az osztályfőnöki- és
a történelemórákat. Egyetemi hallgatóknak hospitálási
és gyakornoki lehetőséget biztosítunk az egész évadon
keresztül. Havonta egyszer jelentkezünk a műhely híreivel,
ajánlataival. A hírlevélre feliratkozó pedagógusok így mindig
időben értesülnek a TANÁR I RAM programjairól.
Feliratkozás: koz.orkenyszinhaz.hu

AZ ÖRKÉNYKÖZ MUNKATÁRSAI
Neudold Júlia színész, színházpedagógus – műhelyvezető • Hudáky Rita magyartanár, színházpedagógus
Szabó Julcsi projekt koordinátor, közösségfejlesztő • Szakács Eszter projekt koordinátor, kortárs táncos
Kabdebon Dominik drámainstruktor • Milovits Hanna drámainstruktor

INFÓ • koz.orkenyszinhaz.hu
KAPCSOLAT • iram@orkenyszinhaz.hu

I. KATEGÓRIA

FÖLDSZINT 2-9. SOR, ERKÉLY 1. SOR		

5600 Ft

II. KATEGÓRIA

FÖLDSZINT 1., 10-13. SOR, ERKÉLY 2-3. SOR

4300 Ft

III. KATEGÓRIA

FÖLDSZINT 14-16. SOR, ERKÉLY 4-5. SOR

2900 Ft

A SÖTÉTBEN LÁTÓ TÜNDÉR ÉS CSODA ÉS KÓSZA
I. KATEGÓRIA

FÖLDSZINT 1-10. SOR			

2700 Ft

II. KATEGÓRIA

MINDEN MÁS HELY 			

2200 Ft

KÉT NÉNI, HA MEGINDUL
EGYSÉGESEN 						 3800 Ft

A STÚDIÓBAN JÁTSZOTT ELŐADÁSOK
EGYSÉGESEN 						 3800 Ft

STREAM-JEGY
EGYSÉGESEN 						 3800 Ft
PÁROS

						 5000 Ft

CSALÁDI 						 7000 Ft

TÁMOGATÓI JEGY
BÁRMELYIK ELŐADÁS, BÁRMELYIK HELY (STREAM IS)

10 000 Ft

Fizetési módok:
készpénz, bankkártya, OTP, MKB és K&H SZÉP-kártya, Kultúra utalványok:
Edenred Ticket Culture & Sport/Top Prémium utalvány, OTP Cafeteria kártya
A már megvásárolt jegyeket és bérletes jegyeket csak műsorváltozás esetén
cseréljük, illetve váltjuk vissza!

Felhívjuk figyelmüket, hogy az előadások időpontjában érvényes járványügyi kormányrendelet eltérhet a jegyvásárlásor hatályban lévőtől!

JEGYINFORMÁCIÓ

NAGYSZÍNPADI ELŐADÁSOK

BÉRLETINFORMÁCIÓ

MOZAIK
BÉRLET

1 fő részére 3 szabadon választható nagyszínpadi előadás (I. KATEGÓRIA) *
• 16 800 Ft
• 13 500 Ft (nyugdíjas-, vagy diákigazolvánnyal)

PÁRTOLÓ

PÁRTOLÓ+

20 000 Ft

50 000 Ft

20 DB

KORLÁTLAN

PÁRTOLÓI
HÍRLEVÉL
JEGYELŐVÉTELI LEHETŐSÉG
AZ ELŐRE MEGHATÁROZOTT IDŐSZAKBAN

STÚDIÓ
BÉRLET

1 fő részére 2 szabadon választható stúdió előadás *
• 7600 Ft
• 6000 Ft (nyugdíjas-, vagy diákigazolvánnyal)

* Bérletenként 1 időpontra csak 1 jegy használható fel.
A diák-, és nyugdíjas bérletek kizárólag érvényes igazolvány felmutatásával,
személyesen vásárolhatók meg a közönségszervezésen és a jegypénztárban.

A bérlet felhasználására vonatkozó szabályok:
• A bérlettulajdonosok minden hónapban a vásárláskor megadott e-mail címre megkapják a legfrissebb havi műsort.
• A jegyértékesítést egy adott hónapra másfél hónappal korábban kezdjük, például szeptemberben már a novemberi
előadásokra is árusítjuk jegyeinket. A bérlettulajdonosok az elővételt mindig a levélben meghatározott hónapra vehetik
igénybe, és a megadott határidőig igényelhetnek jegyeket. A határidő lejárta után már csak a szabad helyek függvényében tudunk jegyeket biztosítani.
• A bérlet közvetlen belépésre nem jogosít, azt jegyre kell váltani előzetes foglalás után a bérletszelvény felmutatásával
színházunk közönségszervezésén, jegypénztárában, valamint online.
• A MOZAIK BÉRLET bármely szabad helyre beváltható a nagyszínpadon, így kérjük, hogy online beváltás esetén
figyeljék jegyárkategóriáinkat.
• A jegyeket a beváltást követően már nem tudjuk módosítani.
• Amennyiben ajándékba kapták a bérletet, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot színházunk közönségszervezésével.
• A bérlet csak a színházunkban játszott saját előadásokra használható fel. A bemutatókra, szilveszteri, illetve egyéb
emelt helyáras előadásokra nem használható fel.
• A bérletek 2022. március 31-ig válthatók be, de terveink szerint addig megkezdjük az évad utolsó hónapjainak
műsorát is értékesíteni.

5% JEGYVÁSÁRLÁSI
KEDVEZMÉNY
10% KEDVEZMÉNY
AZ ÖRKÉNY PONTBAN
RÉSZVÉTEL
A PÁRTOLÓI TALÁLKOZÓN
NAGYSZÍNPADI PREMIERRE VALÓ
JEGYVÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉG
VERS CSAK NEKED
EGY ALKALOMMAL
1 SZABADON VÁLASZTHATÓ STREAMELT
ELŐADÁS INGYENES MEGTEKINTÉSE
2 FŐ RÉSZÉRE MEGHÍVÁS A NAGYSZÍNPADI
BEMUTATÓKAT MEGELŐZŐ NYÍLT PRÓBÁINKRA
VEZETETT TÚRA AZ ÉPÜLETBEN
GÖRBE MÁRKKAL

PÁRTOLÓ TAGSÁG

Legyen Ön is pártoló tag!

ELÉRHETŐSÉGEINK

Örkény István Színház
1075 Budapest, Madách I. tér. 6.
(+36) 1 267 3770, (+36) 1 267 3771
(+36) 1 411 2341, (+36) 1 411 2342
Örkény Stúdió
1075 Budapest, Asbóth u. 22.
KÖZÖNSÉGSZERVEZÉS
(+36) 1 235 0032, (+36) 1 235 0920, (+36) 1 235 0033
szervezes@orkenyszinhaz.hu
Nyitvatartás
Hétköznapokon: 10:00 – 18:00
JEGYPÉNZTÁR
(+36) 1 267 3775
szervezes@orkenyszinhaz.hu
Nyitvatartás
Hétköznapokon: Előadás esetén » 18:00-tól az első szünet végéig
Hétvégén: 13:00 – 18:00 • Előadás esetén » az első szünet végéig
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