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Bizonyára Ön is sokat jár színházba, véleménye is van a látottakról, vannak kedvencei, és olyan helyek, ahová nem 
szívesen jár el. Alkalmanként vagy rendszeresen talán kritikát is olvas, amelyről szintén lehet véleménye, s talán 
már bennünket is „ismer”. Egy dologban hasonlítunk: az összes kritikus minden megjegyzésével, morgolódásával 
és hozsannázásával együtt ugyanazt szeretné. Ugyanazt, amit Ön is: jó színházat, vagyis jó előadásokat és jó 
alakításokat.

Ezért van rá szükség: a kritikus a néző és az alkotó szövetségese, akkor is, ha olykor fáj, amit mond. S hogy mit 
tekintünk jónak? Írásaink alatt ott áll a nevünk, nyíltan vállaljuk véleményünket, vele együtt ízlésünket, tudásunkat, 
felkészültségünket. És elfogultságainkat, világnézetünket, ellen- és rokonszenveinket. Röviden: magunkat és 
helyünket a világban. Ez már önmagában ritka, a napi trendekkel szembemenő gyakorlat.

Kritikusnak lenni emiatt is magányos hobbi. Évente egyszer azonban nagyszerű közös esemény tanúi és szereplői 
lehetnek a Színházi Kritikusok Céhének tagjai, akik hosszas mérlegelés után kitöltik a Színikritikusok Díja tizenöt 
kategóriát, kategóriánként három-három jelöltet tartalmazó szavazólapját. A sok egyéni emlék, impresszió és 
pillanat összeadódik, így születik meg az izgalommal várt lista: a Színikritikusok Díjára jelölt alkotók és előadások, 
vagyis az elmúlt évad legjobbjai, szerintünk. A legjobbak közé tartoznak azok a művészek is, akik végül nem kapják 
meg a díjat, hiszen azt minden kategóriában a legtöbb voksot kapott jelölt viheti haza.

Idén huszonhárom kolléga mondott véleményt szavazással a 2012/2013. évad általa látott előadásairól. Tették-
tettük ezt azért, mert büszkék vagyunk a magyar színház kiemelkedő teljesítményeire, és azt szeretnénk, hogy 
mások, hogy Önök is büszkék legyenek rá. És mert azt akarjuk, hogy minden nehézség ellenére ez a díj legyen, és 
az legyen, ami mindig is volt: egy évad hiteles lenyomata.

Szeptember 22-én a Trafó – Kortárs Művészetek Házában tartjuk a 33. Színikritikusdíj-átadó gálát, amelyre 
szeretettel várjuk Önöket, nézőket és színházi embereket egyaránt, hogy együtt ünnepeljük a jó színházat, 
amelynek mindannyian részesei és alakítói vagyunk, és amely mindannyiunk életének része és alakítója.

Jászay Tamás
A Színházi Kritikusok Céhének társelnöke

KEDVES OLVASÓ!
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Műsorvezetők: Bodor Johanna, Szalontay Tünde, Tóth Evelin

Táncolnak: Lőrinc Katalin és a MU Terminál: Asztalos Dóra, Barabás Anita, Hoffmann Adrienn, Ruzsom Mátyás

Közreműködik: az À la cARTe – énekelnek: Bódi Zsófia, Bodrogi Éva, Csapó József, Dezső Sára, Fodré Lajos, 
Galbács Gabriella, Laborfalvy-Soós Béla, Murányi Márta, Nagy Bertalan, Nagy Betti, Silló György, Tóth Péter 

művészeti vezető: Philipp György

Jelmez: Béres Móni
Vetítés: Nay Tilda

Zenei szerkesztő: Philipp György
A rendező munkatársa: Miklós Melánia

Produkciós munkatárs: Bogdán Zenkő, Trifonov Dóra
Producer: Orlai Tibor

Koreográfia, látvány, rendezés: Gergye Krisztián

Bemutató, egyben egyszeri előadás: Trafó – Kortárs Művészetek Háza, 2013. szeptember 22., 20 óra

Jegyváltás: a Trafó jegypénztárában – 1094 Budapest, Liliom utca 41., tel.: (1) 215-1600, előadás napokon 
16-tól 22 óráig, egyéb napokon 16-tól 20 óráig, továbbá a www.trafo.hu honlapon kezelési költség nélkül, 

5% kedvezménnyel a teljes árú jegyből és az Interticket országos hálózatán.

SZÍNIKRITIKUSOK DÍJA 2013
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A báb nem korosztály, hanem műfaj! Ifjúsági és felnőttbérletek 
a 2013/2014-es évadra

Szilágyi Dezső-bérlet 
Líra és Epika
Odüsszeusz

Trisztán és Izolda BEMUTATÓ!

Koós Iván-bérlet 
Kivi
Semmi QUIMBY-DALOKKAL

Übü király és a magyarok
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ÉLETMUDÍJ – ZSÁMBÉKI GÁBOR
Ha valakiről, hát Zsámbéki Gáborról elmondható, hogy csaknem egész 
életét színházban töltötte, hiszen színészcsaládba született, s már 
gyerekkorától sokat volt színpadközelben. Sőt, Várkonyi Zoltán 
Művész Színházában, majd Kaposváron Németh Antal egyik 
rendezésében gyerekszereplőként is fellépett. Mégsem a színházi 
pálya vonzotta, hanem az irodalom. Miután a bölcsészkarra nem 
vették fel, a Nemzeti Színház Kamaraszínházában lett díszletmunkás. 
A színészet ott sem varázsolta el, ám a rendezés igen. A főiskolán 
Nádasdy Kálmán tanítványa volt, aki nagy hatással volt rá, bár 
minden tisztelete ellenére lázadozott is tanára ellen. De megtanulta 
tőle a hatáselemzést, a mindenirányú rendezői figyelem elsajátítását, 
a feltétlen minőségtiszteletet, a pontos önkifejezést, a jelenségek 
mögötteseinek feltárását, az összetett színpadi fogalmazásmódot.

Végzés után Kaposvárra került, oda, ahol apja, Zách János 
1956/57-ben igazgató volt. Egy évtizedes rendezői, főrendezői és 
igazgatói korszakában lett a Csiky Gergely Színház az ország egyik 
legizgalmasabb műhelye, amelynek előadásai eseményszámba 
mentek, amely sajátos stílust alakított ki, s amelynek produkcióit 
leginkább az kötötte össze, hogy bennük az alkotók valami általuk és 
a színház által is fontosnak vélt problémáról igyekeztek szólni.

Aztán következett négy nehéz év a Nemzeti Színház vezető rendezői 
posztján. Ott kezdett együttdolgozni Székely Gáborral, aki hasonló 
utat járt be, mint ő, csak Szolnokon. Nemcsak a társulattal kellett 
megküzdeniük, hogy érvényesíthessék színházi elképzeléseiket, 

hanem a politikával is, de ez utóbbiban elbuktak. Ezzel egy időben, 1982-ben új szakasz kezdődött a pályájukon, 
hiszen ugyanaz a politikai csatározás, amely a Nemzetiben elkezdett munkájukat derékba törte, teret nyitott a 
Katona József Színház létrejöttének.

Zsámbéki 1987-ig, Székely távozásáig főrendezőként, aztán igazgatóként, tehát harminc éven át vezette a Katonát, 
amelyről hazai és külföldi szakemberek sokszor nyilatkozták, hogy ez az ország legjobb színháza, s teljesítménye alapján 
ezt lehetne Nemzeti Színháznak tekinteni. Az kétségtelen, hogy e színház minden fontos előadásával bejárta a világot.

Ma már generációk beszélhetnek úgy Zsámbékiról, ahogy ő méltatta mesterét, Nádasdyt, hiszen évtizedek óta 
tanít az egyetemen, és osztályaiból folyamatosan újult meg a társulata. Ez is az egyik titka annak, hogy a Katona 
három évtized alatt is megtartotta a valóság iránti nyitottságát, stiláris frissességét. A másik titka ennek az, hogy 
Zsámbéki a kezdetektől teamben, kiváló alkotótársakkal dolgozott együtt. 

Zsámbéki Gábor harminc év után megvált az igazgatástól, de nem vált meg a Katona József Színháztól, ahol 
azóta is rendez, s legutóbb is olyan előadás állított színpadra, mint A nép ellensége, amely művészetének minden 
értékét, finomságát, igényességét és mélységét, felelős gondolkodásának összetettségét felmutatta.

Zsámbéki Gábor a magyar színház elmúlt közel fél évszázadának megkerülhetetlen, jelentős alkotója, aki 
munkásságával, elvi következetességével, igényességével példa lehet a mai színházcsinálók számára.

Nánay István

Fotó: Trokán Nóra
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A LEGJOBB ÚJ MAGYAR DRÁMA

„Tény és való, hogy az írás a kritikus ízléséről, iskolázottságáról és nem utolsósorban pszichózisáról is szól. Lehet, hogy mégis igaz 
az a többekben élő vélelem, hogy a legtöbb kritikus elvetélt színész, dramaturg vagy színpadi szerző, ami önmagában persze nem 
baj, hiszen mindenkinek van egy életrajza, kinek-kinek a maga kacskaringóival. Azonban nem szeretem kritizálni a kritikát, mert 
aki kritikát ír, és a nevét adja hozzá, az odafigyel rám: én nem tekintem ellenségemnek.”

Térey János

Rükverc
Kerékgyártó István–Radnai Annamária 

A 42. hét
Pintér Béla

Bányavakság
Székely Csaba

Így lettünk lavórban fürdetett, szeretett és varázserejű csecsemőből padon halálra 
fagyasztott hajléktalanok – illetve fordított sorrendben. Egy régóta hiányzó hangú 
regény alapján készült drámavalóságból lépünk ki a Ferenciek tere alatti színházból újra a 
Ferenciek terére, a koldusok meg a magyar újgazdagok közé.

Budai Katalin

Pintér Béla valamifajta ösztönös és – mai drámaíróink munkásságára tekintve nem túlzás 
azt állítani, hogy – kivételes zsenialitással bogozza egymáshoz a látszólag semmilyen 
módon össze nem illő elemeket. Párszavas tőmondatokkal, gyakran filmes célratöréssel, 
tűpontosan idéz meg társadalmi közeget (…), vázol fel időt és teret – naptár nélkül is 
világos, hogy ma zajlik a cselekmény, pesti kerületek sokszor látott helyszínein.

Jászay Tamás, Fidelio.hu

Székely Csaba trilógiájának középső darabja az erdélyi utalások ellenére inkább egy 
szellemi táj panorámáját, ennek – a szó legnemesebb értelemben vett – közhelyeit tárja 
elénk. Ne tévessze meg a nézőt, hogy időközben egy román rendőr is a történetbe toppan. 
A Bányavakság könnyen alkalmazható bármely magyar településre.

Varga Anikó, Revizoronline.com

Katona József Színház, Budapest

Pintér Béla és Társulata, Budapest

Yorick Stúdió–Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata, Szkéné Színház, Budapest

Fotó: Révész Róbert

Fotó: Pinceszínház

Gondolatok a kritikáról...*

*Proics Lilla interjúi a Színház folyóirat lapszámaiban jelentek meg, 2013 januárjától.
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A LEGJOBB RENDEZÉS

„A magyar színházi kultúra az egyik legfontosabb eszköz a nemzet kulturális értékeinek felemelkedésére. Azonban kultúráról akkor 
lehet írni, ha ez a szándék megvan a sajtóban. De a jelenkori média nem kultúraközvetítő, hanem üzleti jellegű propagandaintézmény. 
A sajtó részéről nagyjából ez a helyzet, de a színházcsinálók részéről és a kritika részéről nem lehet ez, mert a színházi szakmának 
kötelessége a kulturális értékek szolgálata. Amíg a kritika ezen az alapon működik, van érvényes kritika, ha nem, akkor nincs.”

Babarczy László

Angyalok Amerikában
rendező: Andrei Şerban

Heldenplatz
rendező: Bagossy László

Az Angyalok Amerikában azért fontos előadás, mert önmagunk vállalására szólít fel 
minden körülmények között, hiszen a lelki békénket csak akkor találjuk meg, ha legalább 
magunkkal szemben őszinték vagyunk.

Papp Tímea, Fidelio.hu

Milyen jó lenne, ha ez az előadás sokakat fölháborítana; egyeseket annyira, hogy 
nekilátnánk annak a bizonyos múltfeldolgozásnak, ami sem a kiradírozással, sem az 
átrajzolással nem azonos – szóval, ha megindulna fájó ügyeinkről az a minden oldalú 
társadalmi párbeszéd, amely annyira nincsen. 

Csáki Judit, Magyar Narancs

Nemzeti Színház, Budapest 

Katona József Színház, Budapest 

Örkény Színház, Budapest 

Liliomfi
rendező: Mohácsi János

Örömszínház, nem akármilyen fokon. Lehetetlen megmondani, a színészek vagy a 
közönség élvezi-e jobban ezt a felszabadult, remek arányérzékkel megkomponált játékot. 
A társulat anyanyelvi szinten beszéli Mohácsi János színpadi nyelvezetét (is), holott először 
dolgoztak együtt.

Dömötör Adrienne, Criticai Lapok

Fotó: Horváth Judit

Fotó: Szabó Dorottya

Fotó: Gordon Eszter

Gondolatok a kritikáról...
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A LEGJOBB ELOADÁS

„Rengetegféle kritikusi hozzáállás létezik. Van, aki csak a darab tartalmát ismerteti, és néhány szóval jellemzi az előadás karakterét 
– ami bevezetheti a jövendőbeli nézőt az adott előadás világába. Ez a majdani nézőknek lehet érdekes, nekem kevésbé. Van, aki 
azt írja le, hogy ő mit gondol a darabról és annak előadásmódjáról, ami szerintem nevetséges és érdektelen, hiszen azt az előadást 
nem lehet látni – ő mégis ehhez viszonyítja a látottakat. Van, aki a kritikát irodalmi műfajként kezeli, »életművet« épít, és így 
tovább. Azonban általánosan jellemző, hogy szekértáborok vannak, elég egyforma elfogultságokkal.”

Sopsits Árpád

Nemzeti Színház, Budapest

Szkéné Színház–Forte Társulat, Budapest

Katona József Színház, Budapest

Angyalok Amerikában
rendező: Andrei Şerban

A nagy füzet
rendező: Horváth Csaba

A nép ellensége
rendező: Zsámbéki Gábor

A színészi tűzijáték – és Izsák Lili díszlete – segít feledtetni a „prófétakaland” 
gyöngeségeit. Andrei Şerban rendezése frivolan beletapicskol a giccsbe és az angyalos 
szimbólumvilágba, de szerencsére a földi, reális aspektusra, a fokozottan veszélyeztetett 
emberekre és fokozottan veszélyeztetett viszonyaikra teszi a hangsúlyt.

Csáki Judit, Magyar Narancs

Arculcsapással, vagy inkább egy komplett bokszmeccsel ér fel Horváth Csaba rendezése. 
(…) Horváth és kirobbanó formában lévő társulata nem keresgéli, hanem egyszerűen 
megtalálja a megfelelő mozdulatokat, ahogyan azt is, hogy melyik meddig tart és mit 
hordoz magában. Minden pillanatban érezni az anyag elmélyült, értő kezelését.

Jászay Tamás, Revizoronline.com

A mű most egészen másként szól a máról és a mának, mint majd’ negyven évvel ezelőtt 
ugyanezen a helyen. S ehhez a rendezésnek semmilyen módon nem kellett aktualizálnia 
a történetet, a szituációkat, a szöveget. Zsámbéki Gábor (…) a lényegére csupaszította a 
darabot, ezáltal bizonyos motívumok, mondatok érvényessége és hatása módosul. 

Nánay István, Revizoronline.com

Fotó: Horváth Judit

Fotó: Révész Róbert

Fotó: Szilágyi Lenke

Gondolatok a kritikáról...
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A LEGJOBB FÜGGETLEN SZÍNHÁZI ELOADÁS

„Szeretem az élményszerű, gonzóba hajló, többféle asszociációs térből jövő, a szépirodalom és az esszé felé mutató kritikát. És 
emellett leginkább a keményen kopogó, minden részletre kegyetlenül figyelő, mindent szándékosnak tudó, enciklopédikus írások 
érdekelnek. Jó lenne látni olyan megszállottakat, akik, mint a kémikusok, vizsgálatuk hosszú távra választott tárgyát mindig 
figyelnék – ehhez pedig találnának formát, helyzetet, ahol láthatóvá, követhetővé is tennék.”

Balog József

A Dohány utcai seriff
rendező: Mohácsi János

Jövedelmező állás
rendező: Vajdai Vilmos

A Dohány utcai seriff mélysötétségben játszódó előadás; vagyis a hangok, a zene és 
a szöveg van „reflektorfényben”. Mohácsi János rendezésében volt tanítványai és 
művészkollégái szerepelnek; a zsidóság elhurcolásának, elpusztításának története 
dokumentumokból, irodalmi részletekből ad ki csöppet sem történeti, hanem nagyon is 
jelenidejű drámát.

Csáki Judit

Az életben minden pénz és kapcsolatok függvénye. Ez a rend és a rendszer, az ellenálló 
idealista programszerűen szánalmassá válik, ugyanúgy, mint mindenki más. Groteszk 
gegek, vetítéssel, dokumentumanyagokkal, Puszi együttessel, mozaikosan, nem kevés 
didaxissal fűszerezve. Kortárs korrupciós látlelet, színpadi revü formájában, Oszrovszkij-
köntösbe öltöztetve.

Kelemen Orsolya

FÜGE Produkció–Kaposvári Egyetem

TÁP Színház, Budapest

Szkéné Színház–Forte Társulat, Budapest

A nagy füzet
rendező: Horváth Csaba

Lehet-e testi és lelki megnyomorodás nélkül túlélni a háborúk poklát, a kisközösségek 
lélekölő kínzásait? Horváth Csaba és társulata ezt kutatja, amikor Agota Kristof szikár 
világát krumplis zsákok, száraztészta kötegek, sütőtökök és egyéb zöldségek által 
absztrahált színpadi közegben eleveníti meg.

Nánay István

Fotó: Drucker Dávid

Fotó: Révész Róbert

Fotó: Rainer-Micsinyei Nóra

Gondolatok a kritikáról...
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„…lett valódi közönségünk; nézők, akik tudták, hogy fontos problémákat 
vetünk fel, és lehet ugyan, hogy elsőre valami nehezen érthető vagy furcsa, 
de már volt akkora hitelünk, hogy a néző velünk dolgozott azon, hogy 
megtalálja a kulcsot. Ez az igazi eredménye az elmúlt öt évnek – 
és ez a színház lényege.”  

Alföldi Róbert
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A LEGJOBB ZENÉS/SZÓRAKOZTATÓ ELOADÁS

„A szakma nagy részéhez képest nyilván empatikusabb vagyok a kritika iránt, lévén magam is csináltam. Azonban úgy érzem, 
a kapcsolatkeresésnek, párbeszédnek egy évben egyszer van igazán helye: a Színikritikusok Díjának átadóján. Ám az év többi 
részében el kell játszanunk a szakmánk által ránk rótt szerepet, és mert egyik nincs a másik nélkül, egymásra vagyunk utalva. 
Tudomásul kell venni, ez egy kétpólusú rendszer. Azt pedig drámaíróként teszem még hozzá, egy történetben rendkívül nagy 
szerepe van az ellenfélnek, minél nagyobb formátumú, annál inkább – ha kiveszem az antagonistát, akkor minden összeomlik. 
Szóval azt hiszem, mindössze az a feladat, hogy mindkét fél komolyan vett szakmaisággal tegye a dolgát.”

Tasnádi István

Illatszertár
rendező: Puskás Tamás

Kőműves Kelemen
rendező: Alföldi Róbert

Kern András, az egykori Illatszertár szeretnivaló Asztalos ura mostanra szeretnivaló 
Hammerschmidt úrrá érett. Horesnyi Balázs szemnek és szívnek jóleső fehér díszletében 
Pokorny Liától Bereczki Zoltánon át Borbás Gabiig mindenki a helyén van. A rendező, 
Puskás Tamás olyasmit ad a közönségnek, amit az ma már csak nagyon ritkán kap: finom, 
meghitt, mosolygós-szomorgós színházat. Egy békebeli estét.

Stuber Andrea

Alföldi kőművesei szakmai sikerért, hatalomért illetve anyagi elismerésért mindent 
feláldoznak, a személyes becsvágy és a tömeg ereje mindenkit maga alá gyűr. A jólszituált 
kőműves-üzletemberek kivetkőznek önmagukból, izzadt férfitestek ropják fanatikus 
táncukat, árad a tesztoszteron a megdöbbentő, végig magas hőfokon izzó, erőteljes és 
magával ragadó, drámai előadásban.

Kelemen Orsolya

Centrál Színház, Budapest

Zikkurat Színpadi Ügynökség – RaM Colosseum, Budapest

Örkény Színház, Budapest

Liliomfi
rendező: Mohácsi János

Az előadásban a vándorszínészet reményteli hőskora összemosódik a vereség 
utáni kiábrándulás léha reménytelenségével, no meg természetesen korunk 
nem kevésbé léha, de nem is kevésbé fájdalmas spleenjével. Röhejes melankólia, 
sátáni kacajokkal vegyített búbánat kavarog a színpadon.

Zappe László, Népszabadság

Fotó: Dudás Ernő

Fotó: Liszkay Lilla

Fotó: Gordon Eszter 

Gondolatok a kritikáról...
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A LEGJOBB GYEREK- ÉS IFJÚSÁGI ELOADÁS

„Egy tapasztalt kritikus sok mindent lát, feltehetően követi a nagyvilág aktuális művészeti irányait, amelyekhez képest egy adott 
előadásról gondolkodik, és viszonyul hozzá személyesen is. Általában ugyanis nem lehet viszonyulni egy műhöz.”

Goda Gábor

Bárka Színház, Budapest 

Katona József Színház, Budapest 

Budapest Bábszínház, Budapest 

A harmadik hullám
rendező: Vidovszky György

Pinokkió
rendező: Ascher Tamás

Semmi
rendező: Hoffer Károly

A hazai kamasz-színház talán legfontosabb alkotója, Vidovszky György ismert és új, amatőr 
és képzett színészei olyan osztályközösséggé állnak össze, hogy öröm nézni (persze nem 
függetlenül attól, hogy Tasnádi remekül alkotta meg egy osztály tipikus, de nem sablonos 
figuráit), de a tanárokat alakító bárkás színészek is felszabadultan játszanak mellettük.

Kovács Bálint, Egyfelvonas.postr.hu

Bár a színlapon az áll, hogy a Pinokkió „zenés gyerekbábthriller”, Ascher Tamás nem a 
történet thriller vonalát erősíti, a rémségek halmozása helyett játékosan stilizált színpadi 
világot teremt. A felszínes utalásokon kívül is felfedezhetünk ugyan a mai valóságunkra 
vonatkozó reflexiót, de fontosabbnak tűnik egy örök gyermeki attitűd, a világot felfedező 
kíváncsiság, a bajokból való kievickélés, a magunkban és másokban való hit bemutatása.

Nánay István, Revizoronline.com

A Budapest Bábszínház nagyszerű előadásában valamennyi szereplő lenyűgözően helytáll. 
Nemcsak technikásak, jól képzettek, hanem fontos, a saját személyiségükön átszűrt 
közlendőjük van a világról, amit fanyar humorral, elsőrangúan tudnak közvetíteni a hálás 
nézőknek, kamaszoknak, és nem teljesen megkérgesedett lelkű felnőtteknek egyaránt. 
A Semmi az évad egyik legjobb előadása.

Bóta Gábor, Népszava

Fotó: Dudás Szabolcs

Fotó: Szilágyi Lenke

Fotó: Éder Vera

Gondolatok a kritikáról...
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A LEGJOBB NOI FOSZEREPLO

„- Bárkinek »nekimenni« függetlenség.
- Így van: kezdő kritikusoknál gyakran látom ezt, mondjuk, amikor tanítottam a Hajónapló Műhelyben, az ilyesmit üdítő olvasni, 
még ha sokszor szemtelenségnek vagy pofátlanságnak tűnik is. Az elfogult tekintélytisztelet sokszor zavar a hivatalos kritikában. 
Érzem, a szakmailag respektált alkotóknak nem karmolnak oda a kritikusok. Van olyan rendező, aki plusz harmincról indul, van, 
aki mínusz harmincról. Ez nem szerencsés, még ha értem is az okát.”

Tasnádi István

Básti Juli
Sirály

Csákányi Eszter
A 42. hét

Mintha pimaszul elbohóckodná a figurát. Pipiskedik, grimaszol, beszédhangon áriázik. 
Prózája több oktávot fog át. Arkagyinája ezzel együtt bátor. Szomorú, esendő, fájdalmas, 
fogcsikorgatóan önironikus. Esendő, mint a halott sirály lába, mely véresen verődik jobbra és 
balra. Esendő, mint az összes szereplő, akiknek ott a szemében a kétségbeesés – mi lesz velünk?

Kállai Katalin

És jön a valódi dráma. Mert Csákányi Eszter tragikus hősnőt is eljátszik, nemcsak komédiázik. Dr. 
Virágvári Imola (már ez a név is!) ugyanolyan vicces, mint a többi karakter, de Csákányi elnyűtt 
háziasszony is, szürkén és jelentéktelenül téblábol hálóruhában, kispolgári rettegéssel.

Sz. Deme László, Szinhaz.net

Nemzeti Színház, Budapest 

Pintér Béla és Társulata, Budapest

Vígszínház, Budapest 

Eszenyi Enikő
Jóembert keresünk

Egy kicsi, törékeny nő fehér blúzban, lebbenő lófarokkal, megviselt arccal, világító 
szemekkel, csodálkozó és esengő tekintettel – a jó oldalán. Egy szemüveges, kopasz, 
darabos mozgású, megkeseredett, érzéketlen férfi – a rossz oldalán. Darabnyi, színháznyi, 
városnyi, világegyetemnyi méretekben folyik a küzdelem. Nagyon drukkolunk, hogy az 
nyerjen, akinek a jó vég érdekében nyerni muszáj.

Stuber Andrea

Fotó: Gordon Eszter

Fotó: Almási Jonathan Csaba

Fotó: Szkárossy Zsuzsa

Gondolatok a kritikáról...
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A LEGJOBB FÉRFI FOSZEREPLO

„- A kritika kritikájaként gyakran elhangzik, hogy a kritika politizál - bár erre vonatkozóan mindenki kialakította az álláspontját, 
hiszen azt írjuk, amit gondolunk.
- The personal is political – Bán Zsófia pár hete idézett klasszikus gender-mondatával érdemes válaszolni. Minden, amit teszek, 
az politikus.”

Jákfalvi Magdolna

Nemzeti Színház, Budapest 

Katona József Színház, Budapest 

Nemzeti Színház, Budapest 

Alföldi Róbert
Angyalok Amerikában

Fekete Ernő
A nép ellensége

Stohl András
Mephisto

Alföldi Róbert Priorja nagy műgonddal, biztos ízléssel és ellenőrzött ökonómiával, az AIDS-
betegség naturális külsőségeit – valamint a szánakozást és a felmagasztalást – messze 
elkerülve válik az előadás spirituális kalauzává. 

Koltai Tamás, Élet és Irodalom

Fekete Ernőből az orvos szerepében egyként nagy erővel dől a derűs életkedv, a harcos 
szenvedély és a végletes kétségbeesés.

Zappe László, Népszabadság

Stohl András Hendrik Höfgenje kezdetben üres lap, amire azt ír, vés, farag mindenki, amit 
csak akar. Vagy inkább azt, amit Mephisto akar? Höfgen elképesztő energiákkal szív 
magába mindent, ami körülötte létezik, hogy aztán hirtelen ő kezdje el formálni, alakítani a 
környezetét. Szigorúan a saját tetszésére. Vaskos regény íródik a szemünk előtt: beszakad 
alatta a színpad. 

Jászay Tamás

Fotó: Gordon Eszter

Fotó: Trokán Nóra

Fotó: Gordon Eszter

Gondolatok a kritikáról...
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A LEGJOBB NOI MELLÉKSZEREPLO

„Ha megnézzük, hogy a magyar színházi élet legnagyobb vagy legfontosabb színházi eseményén, a POSZT-on általában milyen 
óvatoskodó, formális, mindenekelőtt a sértődések elkerülésére törekvő beszélgetések hangzanak el, nem túlzás azt gondolni, 
hogy ez nem visz előre semennyit.”

Adorjáni Bálint

Örkény Színház, BudapestFotó:  Gordon Eszter

Söptei Andrea
Angyalok Amerikában

Tenki Réka
Sirály

Söptei Andrea vásott és dévaj angyalánál (…), aki röptében termékenyíti Priort prófétává, 
elképzelni sem tudok vonzóbbat e nemben. 

Koltai Tamás, Élet és Irodalom

Tenki, a fehér Nyina-Sirály helyetti fekete (anti-)Sirály durcás düheivel, alkohol tüzelte 
odamondogatásaival, tehetetlen gesztus- és félmondat-ismételgetéseivel, a felkiáltójel-figura 
mai idegrendszerű keserves összerándulásaival a végjáték-érzetű tragikum, az évtizedekre nyúló, 
agonizáló finis szimbolikájának ad konkrét tartalmat. Sugárzik a tanúságtétel az életvereségről. 

Tarján Tamás, Revizoronline.com

Nemzeti Színház, Budapest 

Nemzeti Színház, Budapest

Vígszínház, Budapest

Törőcsik Mari
Átutazók

Szótlanul megy át a színpadon. Sokszor. Jobbról balra, ha az asszonyt – akit játszik – 
szociális otthonba küldik, s balról jobbra, amikor hazaszökik. Aprókat lép, háta kissé 
görnyedt, de szája szélén huncut mosoly. A legyőzhetetlenek mosolya. Személyében csoda 
suhan át a Vígszínház színpadán.

Nánay István

Fotó: Horváth Judit

Fotó: Znamenák István

Fotó: Dömölky Dániel

Gondolatok a kritikáról...
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A LEGJOBB FÉRFI MELLÉKSZEREPLO

„A kritika tükrözi is a színházi világot, az pedig közismert, hogy rendezői színházi korszakban vagyunk. Azonban elég nyilvánvaló, 
bármi és bárki más nélkül van, ellenben színész nélkül nincs színház. Talán túlzás, de a kritika némileg úgy tekint a színészre, mintha 
báb lenne. Pedig a szerepét általában a színész maga csinálja meg, tehát a mi történetünk szerepek története, nem elsősorban 
előadásoké. A kritikákból úgy tűnik, kevesen látják meg, hol tart, mit tud mondani egy színész azzal a feladattal, amit éppen kap.”

Pelsőczy Réka

Yorick Stúdió–Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata

Nemzeti Színház, Budapest

Nemzeti Színház, Budapest

Bányai Kelemen Barna
Bányavakság

László Zsolt
Angyalok Amerikában

Znamenák István
Amphitryon

A románok és a székelyek érintkezése nyomán kialakult különös keverékbeszédből 
születhetett az a nyelvi regiszter, amelyen Florin, a rendőr megszólal. A hálás szerepben 
a sokoldalú marosvásárhelyi színész, Bányai Kelemen Barna talán a Yorick Stúdió 
előadásának egyik legerősebb alakítása. 

Pethő Tibor

László Zsolt Louis szerepében a nyitottság, félénkség, sérülékenység kivételes pszichofizikai 
jelrendszerét használja, az örökös kompenzálási kényszer érzelmi-indulati szélsőségei 
között ingadozva, patikamérlegen kimérve és mégis bámulatosan természetesen.

Koltai Tamás, Élet és Irodalom

Színházasdit játszik már a nyitó jelenetben Sosias (Znamenák István pazar kabaréjelenetet 
csinál ebből), amikor belehergeli magát egy olyan ütközet újramondásába, amit inkább 
a sátrában gubbasztva bekkelt ki. (...) Znamenák István – aki Gothár 2008-as kaposvári 
rendezése után másodszor is eljátssza Sosiast – remek arányérzékkel húzódik vissza a 
kínálkozó one man show lehetőségétől, amikor kell.

Jászay Tamás, Revizoronline.com

Fotó: Rab Zoltán

Fotó: Horváth Judit

Fotó: Horváth Judit

Gondolatok a kritikáról...
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A LEGJOBB DÍSZLET

„Másfelől a prózai színház is rengeteg asszociációt kínál: egy jó előadásnak vannak olyan vizuális és érzéki rétegei, mint a 
táncnak, ami arra kényszeríti a nézőt, hogy érzékeljen is, ne csak értelmezzen a szöveg segítségével, szóval én nem látom annyira 
másként a táncot, mint a színházat. Befogadóként is keresni kell, hogyan és hol lehet bekapcsolódni egy produkcióba. Nekünk 
evidencia, hogy aki bejön egy előadásra, odaadja magát, vagy legalábbis nem ragaszkodik a kívülálláshoz. A kritikusnak ugyanez 
a dolga, ám neki muszáj mindezt még értelmeznie is.”

Gergye Krisztián

Izsák Lili
Angyalok Amerikában

Antal Csaba
Heldenplatz

Hatalmas, forgatható kör, póznákkal határolva. A leleményesen használt süllyesztőkkel, 
az apokaliptikus háttérvetítésekkel, a lüktetőn drámai zenei összeállítással együtt egy 
világdráma kerekedik a néző elé, s ha elsőnek a Jedermann ugrik is elő a drámatörténeti 
reminiszcenciák közül, ugyanúgy vagy a későbbiekben megpendülnek a Faust, a madáchi 
Ádám vagy Peer húrjai is.

Szántó Judit, Szinhaz.net

A multifunkcionális (és jelentéses) díszlet minden pillanatban tudatosítja, hogy a szereplők 
eme koordináta-rendszerben egzisztálnak: a gyászos emlékezetű történelmi monumentum 
határozza meg létezésük kereteit, a Heldenplatz oszlopai őrzik és tartják fenn a bigott 
nyárspolgári életformát, az erkölcsi züllést, az újnácikat, a feltámadó zsidógyűlöletet, s 
mindazt, amitől Robert professzor émelyeg és zsigerileg undorodik.  

Kovács Dezső, Revizoronline.com

Nemzeti Színház, Budapest

Katona József Színház, Budapest

Radnóti Színház, Budapest

Ambrus Mária
Kurázsi mama és gyerekei

A háttérben vásznakon egy kortárs háborús krónikás, Jacques Callot metszetei, fölöttük egy 
monitor, melyen a legmodernebb technikával követjük a harmincéves háború útvonalát (és 
nézzük a Brezsnyevre a megszólalásig hasonlító „zsoldosvezér” temetésének közvetítését) 
- szóval az Ambrus Mária által tervezett látványvilág is bőven kínálja a mosolyogtató 
kombinációkat.

Csáki Judit, Magyar Narancs

Fotó: Horváth Judit

Fotó: Szabó Dorottya

Fotó: Dömölky Dániel

Gondolatok a kritikáról...
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A LEGJOBB JELMEZ

„Érdekelt a kritikaírás, mert le kellett írjam, amit a színházról, az előadásról gondolok. De csak arról tudtam írni, ami megfogott, 
ami foglalkoztatott. Ha valami nem inspirált, vagy untatott, arról képtelen voltam írni. Márpedig egy kritikusnak minden 
előadásról tudnia kell írni. Arról is, amit un. Ráadásul érdekesen. Sokat lehet tanulni egy kevésbé sikerült előadásból is, ha valaki 
képes belehelyezkedni, gondolkodni róla. Ezt csak egy, a kritika iránt elhivatott ember tudja megtenni, és mert bár én is szívesen 
gondolkodom arról, hogy nekem az előadásból mi hiányzott, leírni már lusta lennék.”

Gáspár Ildikó

Nemzeti Színház, Budapest

Örkény Színház, Budapest

Nemzeti Színház, Budapest

Füzér Anni
Mephisto

Remete Kriszta
Liliomfi

Tihanyi Ildi
Amphitryon

Pontos történelem- és karakterábrázolás. A színházi szerepkörök leképezése ruhára. Változatok 
egy szerepre a „klasszikus színházi” Mephistótól a Jokerig, Hamlettől Dr. Strangelove-ig. 
A Mephisto a vizuális grandiozitást és a nyílt, egyszerű színpadi fogalmazást vegyíti, amelynek 
szerves alkotóeleme Füzér Anni kivételesen sokoldalú és stílusos tervezői munkája. 

Ugrai István

Az ósdi masnik és bodrok röntgenképe átüt a mai anyagon. Kosztümös rendezés, de ez 
a kosztüm tudja magáról, hogy nem igazi. „Ez nem ruha” – röhög Magritte a jelmezek 
zsebéből, ahogy az egész előadás is a köré épül, hogy Liliomfi se nagyon mond igazat, 
játékból hisszük el a szereplőknek, hogy látjuk a láthatatlan díszletfalat, mert ez az 
egész „csak” színház. 

Herczog Noémi

Amikor az istenek a zsinórpadlásról leköltöznek közénk, véresen komolytalan játszma 
veszi kezdetét, melyet Tihanyi Ildi jelmezei piszkos realitásukkal, fércelt abszurditásukkal és 
lebegő szimbolikusságukkal egyaránt jól segítenek. A tét a papírvékony ártatlanságunk: 
akár Alkméné menyasszonyi ruhája, fehérből bíborrá alakul, könnytől és izzadtságtól 
átitatott királynői tartást adva a profán beavatásnak.

Miklós Melánia

Fotó: Gordon Eszter

Fotó: Horváth Judit

Fotó: Horváth Judit

Gondolatok a kritikáról...
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A LEGJOBB SZÍNHÁZI ZENE

„- Általában hogy találod, jól használják a zenét a színházban?
- Ha jól, az csoda. A gyarló, dilettáns vagy tanácstalan előadások legtöbbjét pedig a zene menti meg. Ha nincs más esély, 
jön a nyakra-főre énekeltetés. Ha nincs nagy alakítás, ha hézagos a rendezői koncepció, vagy nem létezik, akkor még a 
bútortologató zene is képes kicsit földobni a helyzetet. Jellemző, hogy a reménytelenül összecsapott fércművek mellé is 
borzasztó jól választanak zenét, ami általában valamelyest elkendőzi a hibákat és a hiányokat.”

Térey János

Boros Csaba
Bányavakság

Kovács Márton
A Dohány utcai seriff / Liliomfi

Három legény, feketében, húzza  a Kelet Svájca-poszter képi idilljének szélén a 
táncmuzsikát (Fazakas Attila, Pál Tamás, Sándor László – Boros Csaba zenéjét.) De mezítláb 
vannak. Nem aláfestenek, hanem ők maguk is részesei a székely falucska emberi-érzelmi 
nyomorúságának. Halljuk is, látjuk is: a színpadi élőzene multimediális  varázslata ez.

Budai Katalin

A beszéd zenévé, a zene súlyos beszéddé válik, mert itt, a vaksötétben semmi más nincs, 
csak a hang, az emberi, az embertelen hang, ahogy a Szalonnát eszik a zsidó kezdetű 
vidám nóta beleissza magát a bőrünkbe, míg fel nem fogjuk: úristen, hát lehet embert 
ölni nótával?

Tompa Andrea

Yorick Stúdió–Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata

Füge Produkció–Kaposvári Egyetem / Örkény Színház, Budapest

Szkéné Színház–Forte Társulat, Budapest

Ökrös Csaba
A nagy füzet

Van, amikor csak néhány hangot ad ki hangszeréből, amellyel aláhúzza vagy ellenpontozza 
a színpadi akciót, máskor hangulatot, atmoszférát teremt a többnyire magyar és közép-
európai folklórból vett dallamokkal meg közismert zenedarabok hangfoszlányaival.

Nánay István, Revizoronline.com

Fotó: Yorick Stúdió

Fotó: FÜGE

Fotó: Szkéné Színház
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A LEGÍGÉRETESEBB PÁLYAKEZDO

„Ösztöndíjat kell alapítani a fiatal kritikusoknak. Az ösztöndíj segítségével egy-egy pályakezdő kritikus megengedhetné magának, 
hogy megírjon az évadban kilencven kritikát. Ezt a lehetőséget nekünk, kritikusoknak kell megteremtenünk – más nem fogja.”

Jákfalvi Magdolna

Katona József Színház, Kecskemét

Budapest Bábszínház, Budapest

Katona József Színház, Budapest 

Porogi Ádám

Spiegl Anna

Tasnádi Bence

Tavaly végzett Kaposváron. Kecskemétre szerződött – már a gyakorlatos évét is ott töltötte 
–, és az elmúlt évadokban változatos szerepekben hívta föl magára a figyelmet. Az Angliai 
Második Edward élete című előadásban, Zsótér Sándor rendezésében a címszereplőt 
alakította; kortárs értelmiségi karaktere jól játszik mind a szenvedélyes érzelmek, mind a 
reflektált, töprengő gondolatok terepén. 

Csáki Judit

Idén végzett bábszínész. Hivatásos és alternatív társulatoknál egyaránt fellép. 
Beskatulyázhatatlan. A Budapest Bábszínház tagja, ahol négy szerepben, köztük a Semmi 
és a Kivi főszerepében, mutatkozott be. Nyáron az Állampolgári ismeretek zsámbéki 
premierjén formált meg kiválóan egy komplex alakot. 

Nánay István

Fölényes eleganciája a Musik-előadás trükkös revüszámában. Gyilkos dühű tekintete a 
Mártírok vallási fanatizmusba eső diákjaként. A Nyaralás másba és máshová vágyódó, 
szerelmes pincérjének elvarázsolt etűdjei. Részeg dülöngélése és elhajlása (a padló felé) 
a Farsangban. Tasnádi Bence magas, szép, jól énekel és igazi mozgásvirtuóz. Színészi 
tehetsége olyan ragyogó, mint a nap. Imádni fogjuk! (Már aki nem imádja máris.)

Stuber Andrea

Fotó: Kecskeméti Katona József Színház

Fotó: Éder Vera

Fotó: Trokán Nóra
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KÜLÖNDÍJ

„Nekem a kritikusi munka komolyabb iskola volt, mint az egyetem, mert nemcsak megnéztem rengeteg előadást, hanem 
gondolkodnom kellett róluk, aztán megírni, mire jutottam.” 

Tasnádi István

Gáspár Ildikónak
dramaturgi munkáiért

Posztumusz életműdíj Mátyás Irénnek
a Zsámbéki Színházi Bázis megalapításáért és működtetéséért

Hogy milyen jelentős egy előadás életében a dramaturgi munka, Gáspár Ildikó Örkény- és 
Mrozek-darabjain tanulhatjuk újra: az ismerős szövegek ismeretlen fényben csillognak, a 
régi jelen idejűvé válik, egy másik világról, társadalmi rendről pedig kiderül, hogy a mi 
életünk tapasztalata is. Írói keze finom és határozott, látható és mégsem.

Tompa Andrea

„Egyetlen káros szenvedélye volt: a Bázis. Úgy őrizte, mint egy színházi papnő, nem nagyon 
hagyott mást beleszólni az ügyeibe, így nem tudta megosztani a gondokat sem. A harcot 
pár éve abbahagyta, ám az elmúlt 30 évben felfestette Zsámbékot az ország és Európa 
művészeti térképére.”

Artner Sisso, Magyar Narancs

 

 

 

Orlai Tibornak
produceri tevékenységéért

Merész ember, aki a struktúránkívüliség és az anyagi függetlenség adta üzleti szabadságban 
nem csupán vállaltan, ugyanakkor nemesen szórakoztató, a nívóból egyetlen pillanatig 
sem engedő előadásokat hoz létre, hanem bátran felvállalja a nyíltság mellett hitet tevő, 
társadalmi kérdésekre érzékeny produkciókat. Neve a színész-, néző- és minőségközpontú 
színház védjegye.

Papp Tímea

Fotó: Nagy Gergő

Fotó: Ilovszky Béla

Fotó: Dobó László
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AgotA Kristofa szkéné színház 
és a forte társulat bemutatja:

Rendezo-koReogRáfus: HoRvátH Csaba

A NAgY fÜZEt
foRdította: MáRia ignjatoviC 

jegyfoglalás: jegy@szkene.Hu | 06.20.384.6049 | www.szkene.Hu

szkÉnÉ színHáz 
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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 oldalon lehetséges.

Szentendrei
Teátrum és Nyár
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