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október 10.,
(szerda) 19.00 óra

Székely János:
Dózsa

 „Az évtizedek alatt számtalan Dózsa-
megjelenítést láttam, egyszerű és 
egy kissé bonyolultabb színpadon is, 
de az összes közül a prímet a Bartus 
Gyula által megformált főhős viszi. 
Hihetetlen az a jó szövegmondással, 
érzékeny értelmezéssel megvalósított, 
a győzelem és az elbukás mezsgyéjén 
születő szellemi libikóka – nem kis 
fizikai erőt követelő mozgásokkal, 
kitörésekkel –, amely Bartus lényéből, 
szerepértelmezéséből fakad.” 
Szakolczay Lajos: Székely János: Dózsa, Magyar 
Fórum, 2018. július 26.
A próba
A Gyulai vár hátsó fala mögött 2018 
nyarának esti óráiban fájdalmas fér-
fi hang riasztja meg a békésen sétáló 
turistákat.
„Barátaim, vegyétek és egyétek / Ez 
az én testem, mely tiértetek / Töretett 
meg.”
Férfi ak és nők, zavart mosollyal, této-
ván nézik a fatrónuson ülő egész testé-
ben remegő alakot. A tanácstalanságuk 
csak fokozódik, amint feltekintenek a 
várfalra, mert onnan – elérhetetlen 

Előadja:
Bartus Gyula

Zenei  közreműködő:
Pribojszki Ferenc

Rendező:
Árkosi Árpád

A Gyulai Várszínház előadása

magasságban – egy fakorpusz „tekint” le rájuk. 
Hirtelen közéjük sétál egy klarinétos zenész aki 
„Magyarországról, édes hazánkról...”, Boldogasszony 
anyánkról muzsikál. Ez már végképp tarthatatlanná 
teszi maradásukat, hiszen avatatlan tanúi lettek egy 
számukra értelmezhetetlen eseménynek. Vajon mi 
módon fognak emlékezni erre a váratlan élményre, 
amely Székely János; Dózsa című verses drámájának 
végső stációjából zuhant a nyakukba?
A színész a zenész a súgó és a rendező tovább próbál-
nak, mert hamarosan érkeznek azok a nézők, akikre 
várnak, akik valódi, beavatott részesei lehetnek a
színházi rítusnak.
Hisznek abban, hogy csak a szenvedés megtapaszta-
lásán keresztül élhetjük, érthetjük meg létezésünk, 
„küldetésünk” értelmét.
A Dózsát „játszó” színész, mikor az izzó trónusról a 
megfeszítettre emeli tekintetét a szeretetről tesz 
vallomást, amelynek áraként mindig darabokat 
kell adnunk önmagunkból. Csak így válhat igazzá 
próféciája: „E csúfos trón, szándékuk ellenére /A 
népi sors igazi jelképévé lesz.”                  Árkosi Árpád

KÖZ-
KÍVÁN-
ATRA

monodráma

Belépőjegy: 1900 Ft
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október 24.,
(szerda) 19.00 óra

Ez a mű, pontosabban e monodrá-
ma előzményeként született hangjáték 
indította el a szerzőt a drámaírói pá-
lyán. Először a BBC pályázatán nyert 
díjat az eredetileg angolul írt hang-
játék, aztán hamarosan berobbant az 
erdélyi s a magyar színpadokra Székely 
drámatrilógiája (Bányavirág, Bányavak-
ság, Bányavíz). A Szeretik a banánt, elv-
társak? színpadi változata Sebestyén 
Abának, a  marosvásárhelyi Yorick 
Stúdió  vezetőjének, a monodráma 
megszólaltatójának felkérésére készült 
a hangjátékból. 

Sebestyén Aba elmondta, azért 
kereste meg  Székely Csabát  és az 
Európa-szerte ismert rendezőt, Sorin 
Militaru-t ötletével, mert szerette vol-
na eljátszani a történet főhősét, azt az 
enyhén értelmi sérült fi atalembert, aki 
állapota ellenére tisztán látja a tár-
sadalmi helyzetet. Úgy fogalmazott: 
nagyon fontosnak tartja ezt a darabot, 
amely Romániának igen érzékeny idő-
szakáról szól, és igen érzékenyen nyúl 
a témához.

„Izgatott, hogy egyszemélyes színházként egye-
dül játszhatom el a fanyar humorral átitatott tör-
ténet főszereplőjét és mindazokat, akiket, ha kicsit 
elrajzoltan is, megidéz. A főhős épp velem egyidős, 
és én is hasonló romániai városban nőttem föl. 
Nálunk is voltak Veres elvtársak, akik így utólag 
inkább komikusnak tűnnek föl, nekem is volt ilyen 
kivételezett helyzetű osztálytársam, mint ennek a 
történetnek a főhőse, aki mégis boldogtalanul nőtt 
föl.” Sebestyén Aba

„Elemi erejű, re�lektált játékot látunk, egy ki-
vételesen szenzibilis textus interpretációjaként. 
Sebestyén Aba, aki érett színészetét számos elő-
adásban, köztük A tér című ugyancsak súlyos Kocsis 
István-monodrámában is felvillantotta, ezúttal 
szinte végtelen érzelmi skálán játszik. Az optimális 
idején épp csak túlnyúló előadáson rengeteget lehet 
nevetni. Igaz, ha jobban belegondolunk, hamar 
torkunkra fagy a nevetés.” Kovács Dezső: A diktatúra 
lélektana. revizoronline.hu

Székely Csaba: 
– Szeretik 
a banánt, 
elvtársak?
monodráma Előadja:

Sebestyén Aba
Díszlet-jelmez:

Bajkó Blanka-Alíz
Asszisztens:

Kovács Emőke
Rendező:

Sorin Militaru

Belépőjegy: 1900 Ft

A marosvásárhelyi
Yorick Stúdió
produkciója
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október 30., 
(kedd) 19.00 óra

Sárik Péter
Trió feat
Szőke Nikoletta

A „Jazzkívánságműsor” koncertek 
2010-ben indultak és sikerük a mai 
napig töretlen. A közönség bármi-
lyen stílusú és műfajú dalt kérhet, és a 
zenekar eljátssza jazzben. A koncert-
sorozat legjobban sikerült darabjai 
szerepelnek „Jazzkívánságműsor” le-
mezeken, melyből az első 2014-ben 
Fonogram-díjat kapott, mint „Az év 
jazz albuma”, a második pedig 2016-
ban volt Fonogram-díj jelölt, szintén 
ebben a kategóriában.

A Sárik Péter Trió az elmúlt 
tíz évben Magyarország egyik leg-
népszerűbb és legmeghatározóbb 
jazz-zenekarává vált. Sikerük egyik 
záloga, hogy mindhárman nagyon 
nyitott, sokoldalú muzsikusok, így 
a közönség sokkal szélesebb rétegét 
szólítják meg, mint a jazz-zenekarok 

Szőke Nikoletta a Montreaux-i Nemzetkö-
zi Jazz-Énekverseny 2005-ös döntőse és közönség-
díjasa, a 2010-es Megasztár döntőse, Junior Prima 
Díjas jazzénekesnő.  Olyan világsztárokkal énekelt 
együtt, mint Bobby McFerrin, Kurt Elling vagy 
Michel Legrand, Fellépett New Yorkban, Tokioban 
és a világ számos fontos jazz klubjában, lemezei 
listavezetők voltak Japánban. Magyarország vezető 
jazz-énekesnője, többször elnyerte hazánkban az 
„Év Jazzénekesnője" díjat.

többsége. Az együttes koncertjeinek hangulata 
sokszor inkább pop vagy rock koncerthez hason-
latos, még akkor is, ha a Zeneakadémián, vagy 
a legkomolyabb koncerttermekben játszanak. 
A zenekar közvetlenségével, energiájával sok új 
rajongót hoz a jazznek.

Belépőjegy: 2500 Ft

– jazzkoncert
„Jazzkívánságműsor”
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Belépőjegy: 2500 Ft

Szereplők:Van a politika,
és van a szerelem.
Ennek a két dolognak
elvileg semmi köze
egymáshoz.
De volt, hogy volt.
Van, hogy van.
Milyen kár.

Helga -
Tompos

Kátya

Viktor - 
Adorjáni 
Bálint

Belépőjegy: 2500 Ft

„A szerelem himnusza”- ként is em-
legetett darab ősbemutatóját 1967-ben 
tartották a Szovjetunióban, Magyaror-
szágon pedig egy évvel később debütált, 
Törőcsik Mari és Sztankay István legen-
dás szereplésével. Színháztörténeti ku-
riózum, hogy Törőcsik Mari (kerek ötven 
éve) Helga szerepével vált a közönség és 
a szakma számára is elismert színpadi 
színésszé.

Az Orlai Produkciós Iroda új előadá-
sát szeptember közepén mutatták be 
Kocsis Gergely rendezésében, aki így 
vallott az előadásról:

„Már-már melodramatikus szerelmi 
történet, amely 1947-ben, a sztálini dik-
tatúrában kezdődik, a hruscsovi Szov-
jetunióban folytatódik és a brezsnyevi 
időkben ér véget. Máshol, mint az akkori 
Szovjetunióban nem is nagyon történ-
hetett volna meg, hogy a szerelmesek 

2 0 1 8 .

november 10.,
(szombat) 19.00 óra

azért nem lehetnek egymáséi, mert a fi ú, Viktor 
orosz, Helga, a lány pedig lengyel. Már először is úgy 
olvastam a darabot, hogy Tompos Kátya és Adorjáni 
Bálint járt az eszemben, hiszen a szereposztás adott 
volt, tudtam, hogy velük fogok dolgozni. Helga 
szerepe egyébként Kátya dédelgetett álma volt, 
ő ajánlotta a darabot Orlainak. Egy élvezetes elő-
adáshoz egy jó szövegkönyv és két jó színész is elég 
lehet. Ennek az előadásnak Kátya és Bálint játéka a 
legnagyobb érdeme.(…)

Nem éreztem szükségét, hogy párhuzamot von-
jak az ötven évvel ezelőtti és a mai viszonyok között. 
A szerelmek ötszáz évvel ezelőtt is ugyanolyan 
viszontagságosak voltak, mint ma. Ez általános 
érvényű, és a nézők a Varsói melódia történelmi 
leckéjéből anélkül is levonhatják a mai életünkre 
vonatkozó tanulságokat, hogy erre külön felhívnánk 
a fi gyelmüket. De nem szeretném elijeszteni őket; az 
előadás nem minden ízében szomorú, ne hetvenöt 
perc fájdalomra készüljenek.”

  Leonyid Zorin: 
– Varsói 
melódia
színmű két részben

Belépőjegy: 2500 Ft

Az Orlai Produkciós Iroda előadása

Díszlet, jelmez: Kálmán Eszter
Rendezőasszisztens: Kis - Kádi Judit
Rendező: Kocsis Gergely
Producer: Orlai Tibor
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november 13., 
(kedd) 19.00 óra

A 26 éves jazz zongorista, Gayer 
Mátyás fi atal kora ellenére már Gra-
mofon-díjas, illetve számos más elis-
merés nyertese, nemzedékének egyik 
vezető zenésze, akit már kétszer (2014, 
2015) is beválasztott a rangos Montreux 
Jazz Festival szakmai zsűrije az ottani 
zongoraverseny döntőjébe. 2014 júniu-
sában, Grazban szerzett bachelor dip-
lomát, 2017-ben pedig a bécsi zenemű-
vészeti egyetem mesterszakán végzett. 
A szakma olyan kiválóságaival lépett 
már fel, mint például Jim Rotondi, Luis 
Bonilla, Stjepko Gut, Don Menza. 

Hofecker Mátyás Közép-Európa 
egyik legkeresettebb fi atal bőgőse, 
aki olyan jazzlegendákkal játszott már 
együtt, mint Harold Mabern, Sheila 
Jordan, Dusko Goykovich vagy Joe 
Farnsworth. A Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetemen tanult Budapesten, 
majd 2012-től Grazban folytatta tanul-
mányait. A 2013-as diplomázása után 
2014-től Bécsben élt és tanult 2018-ig, 
itt szerezte meg a mester a diplomáját.

Gayer Mátyás és Hofecker Mátyás évek óta 
szerepel együtt számos formációban Európa kü-
lönböző színpadain (Jamboree Barcelona, 606 
London, Jazzkeller Frankfurt stb.), ez tükröződik 
duó játékukon is. 2016 szeptemberében a világhí-
rű amerikai szaxofonos, Jesse Davis vállalt velük 
budapesti fellépést. 

A duó vendége a magyarországi lemezbemutató 
turnén a CD-n is játszó kiváló amerikai dobos, Pete 
Van Nostrand, aki a New York-i jazzélet egyik fon-
tos alakja. Olyan sztárokkal turnézik együtt, mint 
Kenny Barron, Dan Nimmer, Gerald Clayton vagy 
a Grammy-díjas énekesnő Cécile McLorin Salvant.

Belépőjegy: 1900 Ft

  Leonyid Zorin: 
– Varsói 
melódia

Gayer Mátyás Trio
Never Endig Story
A Gayer Mátyás Trio - Never Ending 
Story című lemeze az idén tavasszal 
jelent meg a Blue – Sounds nevű, rangos 
európai kiadónál, amely többek között 
Brad Mehldau, Robert  lasper vagy Kurt 
Rosenwinkel lemezeit adta ki: 

Gayer Mátyás - zongora

Hofecker Mátyás - bőgő

Pete Van Nostrand
- amerikai dobos New York-ból

A zenekar:
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Azt teszed, amit akarsz. Vagy elő-
fordult már, hogy azt tetted, amit 
nem akartál?"

(Thomas Mann: Mario és a varázs-
ló - Mario und der Zauberer)

Thomas Mann 1930-ban írta meg 
novellájában az esetet Cipollával, a 
borzalmas művésszel, aki előadásán 
hipnózis útján kezdetben mulatsá-
gos, majd egyre visszataszítóbbá váló 
ötleteinek végrehajtására veszi rá a 
közönséget. Ám Mario képes kivál-
ni a tömegből, és szembefordulni a 
varázslóval. Ma különösen aktuális. 

A központban a manipulálhatóság 
kérdése áll: vajon, mindenki mani-
pulált, és manipuláló egyszerre...? 
A manipuláció jelen van az életünk 

2 0 1 8 .

november 15.,
(csütörtök) 19.00 óra

Belépőjegy: 2500 Ft

MARIO ÉS A 
VARÁZSLÓ - 

MANIPULÁCIÓ

minden pillanatában: a párkapcsolatainkban, 
a baráti viszonyainkban; de ugyanúgy manipu-
lál, vagy manipulálni próbál bennünket szinte 
minden: a politika, a vallás, a kereskedelem… 
Feltevődik a kérdés: hol vagyok én, benne va-
gyok-e ebben az ördöginek feltűnő körben? Van-e 
saját akaratom, énem, elég vagyok-e ahhoz, hogy 
megteremtsem önmagamat, hogy a magam ura 
legyek? Ura vagyok-e önmagamnak?

Az előadás az S.Fischer Verlag, Frankfurt am 
Main és a Mayer-Szilágyi Színházi Ügynökség, 
Budapest engedélyével jött létre.

A szerző novellájából, a novella Sárközi György 
magyar fordítása és Spiró György színpadi átdol-
gozása/átiratának felhasználásával a színpadi 
adaptációt írta: Czeizel Gábor

Gulyás Dénes
világhírű operaénekesünk 

első prózai rendezése!

Szereposztás:

Cipolla
Perjés János
Mario, fi atalember
Herczenik Anna
Angolieriné
Borbáth Ottília
Ezredes
Zsiga László

Fordította: Sárközi György
Színpadra alkalmazta: Czeizel Gábor

Koreográfus: Lisztóczky Hajnal
Rendezőasszisztens: Kalányos Tamás

Rendező: Gulyás Dénes

Thomas 
Mann
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november 21.,
(szerda) 19.00 óra

A Kulcsár Noémi Tellabor darabjá-
nak a középpontjában Salvador Dalí, 
spanyol szürrealista festőművész mun-
kássága áll. A Tellabor évek óta folya-
matosan kísérletezik különböző előadó 
művészeti formákkal és műfajokkal, ez 
a produkció pedig újabb lépés a kortárs 
tánc, a balett és a képzőművészet közti 
kapcsolódási pontok keresésében.

Salvador Dalí művészetére azért 
esett a választás, mert Dalí sajátos 
módon ragadta meg kora valóságát 
– ehhez pedig nem csak Einstein rela-
tivitás elméletét, hanem számos más 
korabeli felfedezést, gondolkodásmó-
dot és hangulatot próbált megragadni 
elképesztően plasztikus, mégis merő-
ben szimbolikus képeiben. Dalí egy 
zűrzavaros korban élt, az első világhá-
borút követő években vált egyre tágabb 
körben ismertté, de a nagy gazdasági 
világválságot követően terjedő sötétsé-
get, a folyamatosan elbizonytalanodó, 
relatívvá váló világot ábrázoló szürre-
alista, gyakran groteszk és humoros 
képei tették világhírűvé.

A Tellabor előadásának címét legfontosabb képe, 
az 1931-es Elfolyó idő adja, amelyet sokan főművé-
nek tartanak – ezen nemcsak a Dalínál ikonikus, 
cseppfolyóssá váló órák láthatók, hanem az elbi-
zonytalanodó horizont, az egybefutó ég, óceán és 
föld, valamint két valaha volt élőlény: egy korhadt 
fa és egy különös állatias alak, legyen az ló, csiga 
vagy kagyló – esetleg egy reménytelenül elfolyó 
ember. Dalí az értelmezések és impressziók kaotikus 
valóságát ábrázolja műveiben, és amit így lát és 
láttat olyan ismerős számunkra, mintha a mi egyre 
instabilabb világunkat látnánk. 

Halász Gábor és Kulcsár Noémi koreográfu-
sok, a produkcióban Dalí izgalmas kísérleteinek, 
különös látásmódjának megfelelőjét keresték a 
tánc nyelvén. Az emberi test hogyan képes görbí-
teni a teret, miképpen játssza ki az időt, és mikép-
pen sűríthet magába egész korszakokat egy-egy 
szimbolikus formába? Halász és Kulcsár koreo-
gráfi áiban ezekre a kérdésekre keresik a választ, 
amikor újrafogalmazzák és továbbfejlesztik Dalí 
szürreális világát a táncszínpadon. Közben pedig 
nem csak Dalí műveit gondolják tovább, hanem 
megmutatják a nézőknek azt is, hogy a mi vilá-
gunk miben különbözik Dalíétól – és miben nem.
Az előadás után beszélgetés lesz a táncművészekkel, 
amelyre szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Belépőjegy: 1500 Ft

ELFOLYÓ IDŐ
– táncszínház
Táncolják:
Hajszán Kitti, Halász Gábor,
Schell Martin, Rubi Anna,
Csizmadia Tamás

A Kulcsár Noémi Tellabor produkciója

Dramaturg:Cseh Dávid
Koreográfus-rendező:
Halász Gábor
(első rész)
Kulcsár Noémi
(második rész)
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Szereplők:
Marcella – Harsányi Lea
Tina – Cseh Adrienn
Bálint – Bárány Gergely
Lóránt – Bordás Mihály
Melinda – Háda Bernadett
Rendező: Gieler Csaba

2 0 1 8 .

november 27.,
(kedd) 15.00 óra

A Webáruház mai tizenhárom-ti-
zennégy éves fi úk-lányok nagyon is 
hihető históriáját kínálja. Középpont-
jában a tudatmódosító szerekkel való 
megismerkedés, majd üzletelés, vala-
mint a körvonalazatlan személyiséget, 
illetve a félig gyermeki, félig kamasz 
szervezetet fi zikailag romboló függő-
ség kialakulása áll. A történet felszínén 
a magukra hagyott, felnövő-kallódó 
ifjak sodródása látható, a mélyben 
azonban a magány és a valakihez-
tartozás igénye munkál. A szereplők 
sutasága, agressziója, mosdatlanszájú-
sága álarc, amely alatt a szeretethiány, 
a tanácstalanság, az önkeresés olykor 
röhögnivaló, olykor tragikus dimenziói 
tárulnak fel. Németh Ákos jelenetező 
technikájú munkája megdöbbentő lát-
lelet a máról, ahol mindenki áldozat.

Belépőjegy: 100 Ft

Színházunk is égető problémának érzi, hogy 
az iskolákban kevés lehetőség nyílik olyan 
drog prevenció megvalósítására, ami ered-
ményesen tudná tájékoztatni a 12-16 évese-
ket a drogok használatáról, azok veszélyeiről.
Éppen ezért, mi a színház eszközeivel próbáljuk meg-
mutatni, hogy milyen veszélyeket rejt magában már a 
gondolat is, és miért kell kategorikusan ellenállni, és 
elutasítani mindenfajta tudatmódosító használatát. 
A Webáruház című darabot fi atalok játsszák, akik 
közelebb állnak korban is a célközönséghez, mint 
például a tanáraik, vagy a szüleik. Az előadás azon 
túl, hogy megpróbálja elrettenteni a fi atalokat, 
módot ad egy komoly beszélgetésre, ahol már a 
látottak alapján éppen ők elemzik, és magyarázzák 
meg a saját nyelvükön a megelőzés fontosságát.

WEBÁRUHÁZ
ifjúsági előadás

Németh Ákos 

A Hadart Színház 
produkciója
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november 28.,
(szerda) 19.00 óra

Történik valahol a nagyvilágban, 
egy kisvárosban, ugyanabban 
a hálószobában. Egy házaspár 
é l e té n e k  h u s zo n ö t  é ve  a z 
esküvőtől egészen öregkorukig. 
Egy szenvedélyes kapcsolat, amely 
két ember egymás iránti mély 
szeretetén és tiszteletén alapul. 
Szerelem, féltékenység, megcsalás, 
v e s z e k e d é s ,  m e g b o c s á t á s , 
kibékülés… Mindannyiunk számára 
ismerős helyzetek, ahogy már csak 
az életben lenni szokott.

Se veled
se nélküled
– érzelmes vígjáték
    két részben

Szereplők: 

Gregor Bernadett
Viczián Ottó
Buch Tibor – ének

Dramaturg és rendező:  
Gregor Bernadett

Belépőjegy:2900 Ft

A Négy Arc Színház produkciója
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december 4.,
(kedd) 19.00 óra

Látvány: Molnár Anna
Világítás: Szondi György
Dramaturg,
a rendező munkatársa: Deés Enikő
Rendező: Dömötör András
Producer: Orlai Tibor

Belépőjegy: 2500 Ft

„A Second life, avagy kétéletem című 
darab roppant pörgős, vicces, elgon-
dolkodtató, olykor egészen drámai 
előadás. És ami a legfontosabb: egy 
őszinte történet. A színészek valós 
problémákkal küzdenek, valós helyze-
tekben valós párbeszédek hangzanak 
el. Nyíltan lerántják a leplet múltjuk 
azon mozzanatairól, melyek sorsdön-
tőnek bizonyultak a jövőjük szempont-
jából, és ezáltal beleláthatunk abba is, 
hogyan képzelik el az alternatív éle-
tüket. Hiszen Kovács Patrícia valóban 
budai úrilány és politikusfeleség volt, 
Mészáros Máté kamaszként valóban 
rockzenekarban énekelt, Járó Zsuzsa 

Nincs olyan ember, aki ne játszana 
el a gondolattal, mi lett volna belőle, 
ha valami vagy, ha minden másképp 
alakul az életében. Az előadás alkotói 
ezúttal ezt a játékot veszik komolyan 
és ezen keresztül vallanak magukról, 
tévedéseikről és vágyaikról. Öt fi ktív 
élettörténet jelenik meg, és ezekben 
találkoznak egymással az alkotók valós 
vagy elképzelt alteregói.

tényleg vidéki lány volt, Ötvös András papnak ké-
szült, Schru�f Milán pedig egy vidéki lakótelepen 
nőtt fel. Ha pedig feltételezzük, hogy minden 
más is igaz, akkor sok újat megtudhatunk színé-
szeinkről.” Révy Orsolya: Ha volna Second life, avagy 
kétéletem. kultúra.hu
„Dömötör András rendezése rendkívül sűrű. Itt a 
káosz is csak addig káosz, amíg az ember el nem 
merül benne. Olyan produkció, amelyre nem azért 
lehet azt mondani, hogy rengeteg lehetőség rejlik 
benne, mert kiforratlan lenne. Épp ellenkezőleg. A 
rengeteg lehetőségről szól. A nézőn is múlik, hogy 
mit ragad meg belőle.” Stermeczky Zsolt: Többször 
nézős káosz. kutszelistilus.hu

Szereplők:
Járó Zsuzsa, Kovács Patrícia,
Mészáros Máté, Ötvös András,
Schru�f Milán

          Second 
Life, avagy 
Kétéletem

Az Orlai Produkciós Iroda előadása
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Dér András 
dokumentumfi lmjei
Az ismeretlen
Antall József I-II.

Szereplők:
Járó Zsuzsa, Kovács Patrícia,
Mészáros Máté, Ötvös András,
Schru�f Milán

2 0 1 8 .

december 5.,
(szerda) 19.00 óra

Antall József néhai miniszterelnök gye-
rekkoráról, tanári pályájáról, az 56'-os 
forradalomban való részvételéről és 
meghurcolásáról mesélnek családtag-
jai, barátai, tanítványai az első részben. 
A fi lm nem csupán a politikai tettekre 
kíván fókuszálni, hanem az emberre, 
aki mögöttük állt, az életútra, ami idáig 
vezette. 
A néhai miniszterelnök árnyékban 
meghúzódó, a felkészülés időszakát 
és az ellenzéki kerekasztalon képviselt 
szerepét mutatja be a második rész. 
Ebben az epizódban elsősorban a köz-
vetlen kollégáival készített interjúk áll-
nak majd a középpontban, valamint a 
kerekasztal szereplői.
Csoóri Sándor hívására kapcsolódott 
be az MDF munkájába, a párt rendez-
vényein 1988 elejétől vett részt. Az El-
lenzéki Kerekasztal 1989. március 22-én 
jött létre, s az akkor már pártszerűen 
működő Magyar Demokrata Fórum 
Antallt is delegálta a megbeszélések-
re. Antall Józsefet 1989. október 21-én 
elsöprő többséggel választották meg a 

küldöttek az MDF elnökévé, így egyértelművé vált, 
hogy ő lesz a párt miniszterelnök-jelöltje.
A tágabb történelmi kontextus megteremtéséhez és 
a háttér-információk izgalmas és látványos bemuta-
tásához, a vizuális értelmezés és a befogadás meg-
könnyítése érdekében digitális kollázs és infógrafi kus 
animációs átkötéseket alkalmaznak a fi lmben. Ezek 
a rekonstruált szubjektív képek váltakoznak az archív 
anyagokkal és az interjúkkal, melyek a külső, törté-
nelmi nézőpontot képviselik a fi lmben. 
„Az ismeretlen Antall József remek ritmusú, egy-
szerre szellemdús és szellemes, úgy keveri a múltat a 
jelennel, hogy mindig az összképet tartja szem előtt, 
annak bemutatását és abban az embert.”
https://magyaridok.hu/kultura/egy-ismeretlen-
portreja-1607317/

A fi lm levetítése után közönségtalálkozó lesz Dér András 
rendezővel, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Belépőjegy: 100 Ft
13
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december 11.,
(kedd) 19.00 óra

Díszlettervező: Enyvvári Péter
Jelmeztervező: Janositz Izabell
Dramaturg: Ruttkay Zsófia
Rendezőasszisztens: Vajdai Veronika
Rendező: Kolos István

Belépőjegy: 2500 Ft

A tenger és a sirályok háborítatlan za-
ját az utolsó fehér éjszakán azonban 
puskalövések zavarják meg. Znorko 
lőtt, de nem azért, hogy elijesszen 
egy, a háza körül ólálkodó csavargót; 
a környékbeliek által csak „vadem-
bernek” titulált zseni így invitálja be 
a megbeszélt találkozóra érkező fi atal 
újságírót. Hosszú évek hallgatása után 
ugyanis újra hajlandó riportot adni 
- egy jellegtelen kisváros jellegtelen 
lapjának. A szokványos kérdésekkel 
és közhelyes okoskodásokkal induló 
riport során azonban egyre különö-
sebb titkok derülnek ki egy cseppet 
sem hétköznapi szerelmi kapcsolatról. 
A rejtélyes harmadik, aki egyszerre tes-
tesíti meg a mindent felperzselő, lángo-
ló szenvedélyt és a nyugodt, kispolgári 
szerelmet, a férfi akat először egymás 
ellenségévé, majd sorstársakká, vé-
gül – miután mindketten levetkőzték 
évtizedek óta dédelgetve alakított pó-
zaikat, és belátták hosszasan csiszol-
gatott életfi lozófi ájuk csődjét – örök-
re elválaszthatatlan barátokká teszi. 

A francia származású szerzőt - aki Diderot metafi -
zikájából szerzett fi lozófi ai doktorátust - leginkább 
színdarabjai és forgatókönyvei alapján tartják szá-
mon. Közel húsz művét állították már színpadra, 
több mint harminc országban, és négy nagyjáték-
fi lm forgatókönyvének szerzője, melyek közül a ma-
gyar közönség a Velencei fesztivál közönségdíjával 
jutalmazott Moniseur Ibrahim és a Korán virágait, 
vagy a Diderot életéből készült A szabadgondolko-
dót a hazai mozikban is láthatta.
A Rejtélyes viszonyokból, amelynek főszerepét a 
francia ősbemutatón Alain Delon játszotta, 2002-
ben a norvég Kjetil Bang-Hansen, majd 2005-ben 
Volker Schlöndor�f készített tévéfi lmet. Ezúttal 
Hirtling István és Lábodi Ádám parádés előadá-
sában láthatjuk.

Szereplők: 
Abel Znorko: Hirtling István
Erik Larsen: Lábodi Ádám

Eric-Emmanuel Schmitt:
Rejtélyes 
viszonyok
A Rózsavölgyi Szalon előadása
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december 18.,
(kedd) 19.00 óra

Balázs Elemér Group az egyik leg-
népszerűbb jazz zenekar Magyarorszá-
gon, ami nem véletlen, mert sokszínű, 
egyéni, ritmikus, dallamos zenéjét 
mindazok lelkesen hallgatják, akik 
most ismerkednek a jazz zenével, mind 
a jazzrajongók. A BEG-et a nemzetközi-
leg is széles körben elismert jazzdobos, 
Balázs Elemér alapította 2000-ben. A 
zenekar, amelynek tagjai a magyar jazz 
élvonalához tartoznak, megalakulása 
óta jelentős hazai eredményeket ért 
el (Fonogram díj – 2005); továbbá nagy 
sikerrel szerepelt több tekintélyes euró-
pai jazzfesztiválon is.  A zenekar magja, 
zeneszerzője Balázs Elemér dobos és 
testvére, Balázs József zongorista. Jelen-
leg Komjáti Áron gitáros, Lakatos Pecek 
Krisztián bőgős, Czibere József ütő-
hangszeres és két énekes, Szakonyi Mi-
lán és Kiss Flóra szerepel a formációban. 
Tavasszal megjelent új lemezükről, 
"Sounds of Diversity"-ről is hallhatunk 
dalokat koncertjükön.

Belépőjegy: 2500 Ft

Balázs Elemér – dob
Balázs József – zongora
Komjáti Áron – gitár
Lakatos Pecek Krisztián – bőgős
Czibere József – ütőhangszerek
Szakonyi Milán,
Kiss Flóra – ének

– Karácsonyi koncertje

Balázs 
Elemér 
Group
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 10. szerda, 1900 óra:
        Székely János: Dózsa 
24. szerda, 1900 óra: Székely Csaba:
       Szeretik a banánt, elvtársak? 
30. kedd, 1900 óra: Sárik Péter
      Trió feat Szőke Nikoletta
      „Jazzkívánságműsor”
       – jazzkoncert

10. szombat, 1900 óra: Leonyid Zorin:
         Varsói melódia
13. kedd, 1900 óra: Gayer Mátyás Trio
         Never Endig Story
15. csütörtök, 1900 óra: Thomas Mann:
         Mario és a varázsló - manipuláció
21. szerda, 1900 óra: Elfolyó idő
         – táncszínház
27. kedd, 1500 óra: Németh Ákos:
         WEBÁRUHÁZ – ifjúsági előadás 
28. szerda, 1900 óra: Se veled
         se nélküled – érzelmes vígjáték
        két részben

2018. november:2018. október:

Szerkesztette: Elek Tibor és Szabó Mónika. 
Felelős kiadó: A Gyulai Várszínház Nonprofit 
Kft. ügyvezetője.  I  Design-tördelés:  Nyisztor 
János (NØLL)  I  Nyomdai kivitelezés: Schneider 
Nyomda Kft., Gyula

Diák−Pedagógus−Nyugdíjas 
kedvezmény: 25% a teljes jegyárból!

Eseménynaptár

 4. kedd, 1900 óra: Second Life,
         avagy Kétéletem
 5.  szerda, 1900 óra:
       Dér András filmje Antal Józsefről 
11.  kedd, 1900 óra: Eric-Emmanuel
         Schmitt: Rejtélyes viszonyok
         – Variations Énigmatiques 
18. kedd, 1900 óra: Balázs Elemér Group  
         – Karácsonyi koncertje

2018. december:

A színház a műsor-, a szereplő- és
a helyszínváltoztatás jogát fenntartja!
Jegyvásárlás, impresszum:  
Gyulai Várszínház Kamaraterme
és Igazgatósága:  
cím: Gyula, Kossuth u. 13.,
Tel.: 66/463-148; 30/639-9062; 30/3904-745 
E-mail: gyulaivarszinhaz@t-online.hu;  
Honlap: www.gyulaivarszinhaz.hu 
Online jegyvásárlás:
www.gyulaivarszinhaz.hu; www.jegy.hu 
Belépőjegyek elővételben, munkaidőben 
vagy az előadás előtt a helyszínen 
válthatók. 
     Váltson bérletet!
A Gyulai Várszínház őszi-tavaszi 
kamaratermi szezonjára, öt 
alkalomra szóló BÉRLETET válthat, 
amellyel kedvezményesen jegyet 
vásárolhat.

A bérlet felhasználható a Gyulai Várszínház 
2018-as őszi-téli kamaratermi évadának 
előadásaira. A kamarabérlet tulajdonosának 
a színházjegy vásárlásakor biztosítandó 
kedvezmények mértéke: a meghirdetett teljes 
jegyár 40 %-a.  A kedvezmény kizárólag 
a kamarabérlet felmutatása esetén és előre 
kiválasztott előadásokra érvényesíthető.

A bérlet összesen 5 előadásra, 
előadásonként 1-1 db jegy 
kedvezményes megvásárlására jogosít.


