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Vezetői motiváció
Amikor 2015-ben úgy döntöttem, hogy megpályázom a Radnóti Színház igazgatói
posztját, elsősorban szeretett színházam iránti hűségem, egyfajta szerelemféltés
motivált, valamint az olyan egyszeri, kihagyhatatlan lehetőség terepe, ahol a
bennem mozgó kreatív színházcsináló energiák kibontakoztathatók.
Hangsúlyozottan csak a Radnóti irányában éreztem és érzem máig ezt a
motivációt. Vezetőként a Radnóti alkotói csapatának élén el tudtam magamat
képzelni, bízva abban, hogy a bennem lévő kompetenciák egy magas szakmaiságú
közegben, kölcsönös bizalmi viszonyban erősödhetnek. Tudtam, hogy jó gazdája
leszek a rám bízott muníciónak. Láttam a színház erősségeit, tisztában voltam a
gyengeségeivel, és volt arról elképzelésem, hogy hogyan lehet az előbbire építve
az arányukon javítani. Elsődleges célom volt, hogy a Radnóti egy olyan modern,
nyitott műhellyé váljon, ami megkerülhetetlen, mással nem helyettesíthető
tényező Magyarország és Budapest kulturális életében.
Az elmúlt négy év tükrében talán nem szerénytelenség kimondanom, hogy az
utunkon megtett állomásokon sokszor boldogan és megelégedettséggel állhattunk
meg, hogy konstatáljuk, igen jó az irány. Szándékosan nem használom a
megpihenés szót, hiszen pihenésről – pláne hátradőlésről – szó sem lehetett
ezekben az években. Az elmozduláshoz kell a legnagyobb erő. A fenti cél
érdekében pedig minden területen egyformán nagy erőbedobásra volt szükség. A
szomszédos ház (Paulay u. 52.) minket is érintő építkezése miatt ráadásul egy
olyan kihívással is szembe kellett néznem, amilyen korábban nem adódott még a
Radnóti életében. Ez olyan megoldások keresésére sarkallt, amelyeknek
köszönhetően egy nehezített terepen is egyre szélesebb rétegeket megszólítani
képes, ajtóinkat egyre tágabbra nyitó színházzá váltunk.
Igazgatásom négy éve életem egyik legmeghatározóbb, szakmai pályafutásom
talán legellentmondásosabb időszaka. Egy teljes életet élő színésznőből egy
kihívásokkal teli, változó pályán és erőviszonyok között helytálló színházvezetővé
kellett válnom. A közönség és a szakma pozitív visszajelzése, a társulat bizalma
egyértelmű visszaigazolás számomra, hogy érdemes volt vállalni a váltást, a
színésznő egyéni ambíciója és egy érzékeny vezető szükségszerűen mindenre és
mindenkire kiterjedő felelős figyelme közötti egyensúlyozást, a vezetői
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feladatokkal járó nyugvópontra érkezés lehetetlenségét, az aznap esti szerephez
hasonlóan soha le nem rakható, folyamatos helytállást kívánó életmódot.
Érdemes a Radnóti felelős vezetőjeként dolgoznom azért, hogy a szakma egyre
erősebben érzékelhető – mára már a struktúrán belül is megosztottságot
eredményező – átpolitizáltsága, valamint az ebből fakadó állandó reakciókényszer
közepette változatlanul garantáljam a magas művészi színvonalú, korszerű, a
hagyományt az újítással egyensúlyban tartó, értékközpontú, az embereket
foglalkoztató témákra reagáló, társadalmi érzékenységet ösztönző művészi
munkát, ami a Radnótit eddig is jellemezte. Most, hogy öt év elteltével újra
pályázom, a közönség, a szakma és kollégáim bizalma nemcsak megerősít
vállalásomban, de felelősséget is helyez rám: úgy érzem, irányomban jogosan
támasztott elvárás, hogy folytassam a megkezdett munkát.
Mindent mérlegelve azt mondhatom, a Radnóti Színház iránt érzett mély
elkötelezettségem mit sem változott, és ahogy 5 évvel ezelőtt megfogalmaztam,
„bátorságot, erőt és kreativitást érzek magamban” – ezért vállalom, kíváncsian
várom és kívánom a folytatást. Nemcsak hiszek abban, hogy képes vagyok a
folyamatosan változó körülmények között kreatív vibrálásban tartani
színházunkat, de – és itt szándékosan térek át többes szám használatára – úgy
gondolom, hogy egy folyamat első szakaszán vagyunk túl. Ahol most tartunk, azt
már a társulattal közösen hoztuk létre. A kollégák bizalommal és kíváncsisággal
fordulnak egymás felé, az őszinteség elvárás szintjén megjelent a közösség
életében. Folyamatosan építkezünk, nem csak játszóhelyeinken, de közösségileg
és művészileg is. Elkötelezett vagyok a folytatás mellett. Úgy gondolom, amíg tart
a felelősség gyönyörűsége, addig érdemes csinálni. De csak addig. Várnak az
elindított projektek, együttműködések, szeretném kiteljesíteni azt, amit
elkezdtem.
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Küldetés
„Milyen
színházat
szeretnék?
Szenvedélyes,
zsigeri,
impulzív,
az
összművészetiséget költőien használó, színészközpontú, közönségében és
társulatában egyaránt erős, nyitott személyiségekre építő, a társulat
intelligenciáját és érzelmi intelligenciáját stimuláló, az előadások végkifejletét
tekintve katarzist teremtő, de akár szélsőséges érzelmeket kiváltó színházat.”
Így fogalmaztam 2015-ben, amikor a színházat harminc évig vezető elődöm, Bálint
András leköszönése után először megpályáztam a Radnóti ügyvezetői igazgatói
posztját. Most, hogy öt évvel később felteszem magamnak ugyanezt a kérdést,
ugyanígy tudnék rá válaszolni. Az sem változott a szememben, ahogyan a Radnóti
küldetését elképzelem. A budapesti polgárság színházaként továbbra is minden
művészetszerető embert szeretnénk megszólítani, hogy magas művészi
igényességgel végzett, egész emberre ható munkánk révén ösztönözzük a
közösségért való felelősségteljes gondolkodást. Egy nyitott, elfogadó, jelenben
létező, az embereket foglalkoztató kérdéseket feltevő, azokra válaszokat kereső,
párbeszédet kezdeményező színházban hiszek; egy olyan színházban, amely
ezeket az értékeket saját működése révén is képviseli és művészi munkáján
keresztül is ösztönzi. Egyre erősebben polarizálódó világunkban szeretnénk
szolidaritást ébreszteni és párbeszédbe lépni mindazokkal, akik tudnak és
képesek felelősséget vállalni tágabb értelemben vett közösségünkért.
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Az elmúlt évadok bemutatói
2015|2016-os évad vége
Martin McDonagh: A párnaember (r: Szikszai Rémusz)
2016|2017-es évad
Bulgakov Vecsei-átiratban: Iván, a rettenet (r: ifj. Vidnyánszky Attila)
Michael Ende meséje alapján Kárpáti Péter: Ofélia árnyszínháza (r: Csató Kata)
Wajdi Mouawad: Futótűz (r: Alföldi Róbert)
Shakespeare: Téli rege (r: Valló Péter)
Dosztojevszkij: A játékos (r: Fehér Balázs Benő)
2017|2018-as évad
Bálint András és Fülei Balázs levélkoncertje: Viva Bartók! (r: Galgóczy Judit)
Anders Thomas Jensen: Ádám almái (r: Szikszai Rémusz)
Arany János balladái alapján: színArany (r: Szilágyi Bálint)
Pál András és Rozs Tamás Petri György-estje: Kezdhetek folytatódni (r: Valcz
Péter) – az Ördögkatlan Fesztivállal közös produkció
Tennessee Williams: Üvegfigurák (r: Valló Péter)
Shakespeare: III. Richárd (r: Andrei Şerban)
Szövegséták Esterházyval (r: Galgóczy Judit)
Závada Pál – Mohácsi István – Mohácsi János: Egy piaci nap (r: Mohácsi János)
2018|2019-es évad
Osztrovszkij: A művésznő és rajongói (r: Valló Péter)
Székely Csaba: 10 (r: Sebestyén Aba)
Harold Pinter: A gondnok (r: Alföldi Róbert)
Branden Jacobs-Jenkins: Gloria (r: Hajdu Szabolcs)
Dale Wasserman: Kakukkfészek (r: Zsótér Sándor)

Kováts Adél pályázata
a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakörének betöltésére 2020.

7

2019|2020-as évad
Feridun Zaimoğlu – Günther Senkel – Luk Perceval: MOLIÈRE – the passion (r:
Hegymegi Máté)
Nick Payne: Csillagképek (r: Szilágyi Bálint)
Franz Xaver Kroetz: A vágy (r: Alföldi Róbert)
Bernard Shaw: A szerelmesek házai (r: Valló Péter)
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MŰVÉSZETI KONCEPCIÓ
A Radnóti kicsisége, a nézők közelsége miatt mindig is megkülönböztetett szerepe
volt, van és lesz a benne folyó színészi munkának, az alakításoknak, tágabban a
társulatnak. A kiemelkedő klasszikus és kortárs, nemzetközi és magyar irodalmi
alapanyagokra, markáns rendezői vízióra és erős színészi alakításokra épülő,
kamarajellegű, igényes művészszínházi munka a Radnóti működésének alapja.
Több évtizede vagyok a színház színésze, mélyen és belülről ismerem ezt az
értékrendet, amelyhez vezetőként magam is megalkuvás nélkül ragaszkodtam és
újbóli kinevezésem esetén a továbbiakban is megalkuvás nélkül ragaszkodni
kívánok. Az elmúlt évadok tükrében úgy értékelem, hogy azokat a célokat,
amelyeket öt évvel ezelőtt vállaltam, azt megvalósítottam, és ezt az irányt
szeretném továbbra is követni, ennek a kiteljesítésén és finomhangolásán
dolgozunk tovább.
Célunk…
1. ...hogy a Radnóti a kortárs hangok színháza legyen
2. ...hogy a jelen társadalmi témáival foglalkozzunk
3. ...a fiatal alkotóművészek involválása
4. ...hogy a női alkotóknak erőteljesebb jelenlétet biztosítsunk
5. ...a Radnóti Tesla Labor progresszív profiljának kiteljesítése
6. ...színházpedagógiai műhelyünk nyitása a részvételi színházi formák felé
7. ...hogy lépést tartsunk az új kihívásokkal a marketing területén
8. ...hogy strukturálisan is megtámogassuk a demokratikus gondolkodást
9. ...a környezettudatosság erősítése színházunkban
10. ...hogy erősítsük a kapcsolatot a helyi közösségekkel
11. ...a hálózatban és az együttműködésekben való gondolkodás
12. ...hogy mindezt az esélyegyenlőség jegyében tegyük.
A kortárs hangok színháza
A Radnóti Színházban az elmúlt évek során a repertoárunkon nem csak nőtt a
kortárs színdarabok száma, hanem majdnem minden előadás esetében új színpadi
szövegek jöttek létre a friss fordítások és az új adaptációk révén. A jövőben is
szeretnénk, hogy minden általunk bemutatott mű kortárs hangon szólaljon meg.
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Kortárs magyar és külföldi színdarabok bemutatása
Az elmúlt évadokban számos kortárs magyar (Egy piaci nap, 10) és külföldi
színdarabot bemutattunk (A párnaember, Futótűz, Ádám almái, Gloria, MOLIÈRE –
the passion, Csillagképek, A vágy), és a továbbiakban szeretnénk a kortárs művek
arányát még hangsúlyosabbá tenni a repertoárunkon, minél több magyarországi
vagy ősbemutatóval. A Radnóti Tesla Labor - amely a kísérletező profilú második
játszóhelyünk - repertoárját a kortárs művek mentén építjük fel, ezt bizonyítják az
eddigi bemutatóink is, amelyek egytől egyig kortárs színdarabok voltak.
Új színpadi művek életre segítése: az ősbemutatók színháza
A Radnótiban már korábban is hagyománya volt annak, hogy a színház felkérésére
új színpadi művek születtek. Ez mindig intenzív együttgondolkodást kíván a
színház vezetősége és az írók között. Így készült az Egy piaci nap című előadásunk:
a hosszú előkészítési folyamat során Závada Pállal közösen gondolkodtunk a
regénye színpadi megvalósításáról, és bevonva a Mohácsi-fivéreket készült el a
sokszorosan díjazott új színpadi szöveg. A jövőben még több hasonló projektbe
szeretnénk belevágni, hogy a Radnóti társulatára szabva jöjjön létre új színdarab –
az idei évadban a Schwechtje Mihály által a társulat improvizációi alapján írt és
rendezett Gina című produkció készül így. Gondolkodunk egy női drámaíró
pályázat kiírásában is, továbbá egy egész évadot felölelő írórezidencia-program
elindításában, amelynek keretében egy-egy író a társulat működését
végigkövetve, annak életébe aktívan bekapcsolódva az évad végére létrehoz egy
új színdarabot. Mindebben mintaként tekintünk a londoni Royal Court Theatre-re,
amely a kortárs angolszász drámairodalom fellegvára, ahol számos mára
klasszikussá vált színdarab ősbemutatóját tartották.
Markáns színpadi példányok: új adaptációk és friss fordítások
Az elmúlt évadokban a színház felkérésére új színpadi adaptációk, átiratok (Iván, a
rettenet, Ofélia árnyszínháza, A játékos) és új fordítások (Téli rege, Üvegfigurák, A
művésznő és rajongói, A gondnok, Kakukkfészek, A szerelmesek házai) születtek.
Mindezt azért tartjuk fontosnak, mert így minden esetben a jelenkor nyelvén, a
ma emberének referenciái között szólalnak meg a klasszikus művek konfliktusai
is. Az idei évadunk négy új bemutatója ezt a szándékunkat erősíti: Ruzante A
csapodár madárka című reneszánsz komédiájából Peer Krisztián hozott létre egy
pimasz, szabad átiratot (Csapodárok), Schiller Don Carlos című klasszikusából
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Sándor Júlia dramaturg és Nagy Péter István rendező készítettek egy markánsan
átdolgozott színpadi példányt, Shelagh Delaney Egy csepp méz című drámáját
Totth Benedek írja át mai közegre, Roberto Bolaño Vad nyomozók című latinamerikai nagyregényéből Kelemen Kristóf készít új színpadi adaptációt.
Szellemi holdudvar – kortárs magyar írók a Radnótiban
Igyekeztünk megszólítani a kortárs magyar irodalom színe-javát. Az elmúlt
időszakban megfordult nálunk a legfiatalabb generációtól kezdve a rangidősekig
számos fontos alkotó: darabot fordított nekünk Szabó T. Anna, Barabás András és
Forgách András, a Radnóti „házi fordítójává” vált a népszerű regényíró és
műfordító, Totth Benedek, gyerekdarabot írt Kárpáti Péter és friss köntösbe
bújtatta Dosztojevszkijt Fekete Ádám és Ruzantét Peer Krisztián, saját regénye
színpadra adaptálásában részt vett Závada Pál és nálunk mutatta be
Magyarországon először Székely Csaba 10 című darabját. Utóbbi kettő a Radnóti
történetének ikonikus előadásai közé csatlakozott, és a számos díj visszaigazolta,
hogy a kasszasiker találkozhat a szakma elismerésével.
Kortárs fókuszok – aktuális társadalmi témák
Előző igazgatói pályázatom egyik legfontosabb pontja volt, hogy az önmagáért és
a társadalomért felelősséget vállaló, városi polgárt szeretném célközönségként
megszólítani. Úgy alakítottuk ki az évadterveket, hogy az általam vezetett Radnóti
repertoárját minél erősebben határozzák meg a társadalmi felelősségvállalást
hangsúlyozó előadások, amelyek különböző kortárs dilemmák, szőnyeg alá söpört
problémák vagy tabutémák bemutatásával vitákat generálnak, hozzátesznek azok
közösségi feldolgozásához. Már az első bemutatónk, Martin McDonagh A
párnaember című darabja látványosan képviselte ezt az új irányt. Újra és újra
fontos ügyek kerültek a fókuszunkba: a háború megnyomorító ereje, a
generációkon átörökített traumák a Futótűzben, a rasszizmus és a társadalomba
való visszailleszkedés az Ádám almáiban, a fiatal generáció útkeresése és a
munkahelyi verbális erőszak a Gloriában, a szexualitás tabusítása és az előítéletek
mérgező hatása A vágyban, a korrupció A szerelmesek házaiban vagy a mai kor
emberének kapcsolódása a tízparancsolathoz a 10-ben. Darabválasztásainkkal azt
az üzenetet adjuk át a nézőknek, hogy meg kell hallanunk ezeket a történeteket,
ha túl akarunk látni a saját sztereotípiáinkon. Ezek a témák adják a Radnóti
megújuló profiljának emberi, világnézeti mélységét, annak tartalmi irányát.
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Magyar történelmi múltfeldolgozás
A színházban teret kell adnunk az olyan bemutatóknak, amelyek közösségi szinten
hozzátesznek a magyar történelmi múltfeldolgozáshoz, ezért mutattuk be az Egy
piaci nap című előadásunkat. A produkció középpontjában a megosztottság mint
témakör áll, amely a magyar történelem során alapélményünkké vált. Az ellenség
keresése, a gyűlölet és rasszista indulatok szítása a különböző társadalmi
csoportok között mindig az általánosításokra, a politikai érdekek mentén történő
populista megszólalásokra épült. Ezt írja le Závada Pál regénye, amelynek
bemutatására azonnal letettem a voksom, amikor a könyvheti Magvető-esten
felolvasott belőle. Az Egy piaci nap témája a ’46-os, zsidók elleni pogromok,
amelyből a Mohácsi-fivérek egy rendkívül szuggesztív, katartikus előadás
készítettek. Hiszek benne, hogy az ehhez hasonló múltbéli történetek tanítanak
minket a jelenünkről, segítenek felismerni az analógiákat, hogy a közösségi
emlékezet ápolása mentén ne kövessük el újra a múlt hibáit. A következő öt év
során újabb előadásokkal tervezünk hozzájárulni e közös tanulási folyamathoz.
Irodalmi estek
A Radnóti Színház irodalmi hagyományai több mint harminc évre tekintenek
vissza, ez nemcsak tisztelgés a névadónk előtt, hanem művészszínházként
kötelességünk is. Mindig is meghatározóak voltak az irodalmi estjeink: az elmúlt
évadokban bemutattuk a Viva Bartók! című levélkoncertet (rendező: Galgóczy
Judit), az Arany-balladák alapján készült színArany című előadásunkat (rendező:
Szilágyi Bálint), a Kezdhetek folytatódni című Petri-estünket (rendező: Valcz
Péter) és a Szövegséták Esterházyval című Esterházy-estünket (rendező: Galgóczy
Judit), továbbá felújítottuk Bálint András Arany- és Radnóti-estjét, akinek a Szerb
Antal száz verse című premierje idén decemberben lesz. Örömmel támogatom, ha
a társulat valamelyik színésze saját önálló estet szeretne létrehozni, erre a Keres
Emil Próbatermünkben ideális lehetőség nyílik.
Együttműködésünk a Magvető Kiadóval
1996 óta, idén huszonkettedik alkalommal, az Ünnepi Könyvhét újdonságait
bemutató Magvető-esteket a Radnótiban rendezzük meg. Az elmúlt évek során
kiszélesítettük a Magvető Kiadóval való együttműködésünket, így jöhettek létre az
olyan események a Radnótiban, mint Grecsó Krisztián új köteteinek
könyvbemutatói (Vera, Magamról többet), az Esterházy-estünk és a Radnóti
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Ifjúsági Műhellyel közösen megvalósított, kortárs szépirodalom és
drámapedagógia fúziójából megszülető MÉR (Magvető és Radnóti) projekt vagy a
hamarosan megjelenő hangoskönyvünk, amit a Radnóti Színház a Magvető
Kiadóval és a Volvóval együttműködésben alkotott, és 2020 őszén hallhatja a
közönség.
Inspiráló rendezők a Radnótiban
Színésznőként pontosan tudom, mennyire meghatározó lehet egy inspiráló
rendezővel való találkozás. Fontos, hogy a társulat tagjai olyan
rendezőegyéniségekkel dolgozzanak, akik új kihívások elé állítják és motiválják
őket, hiszen csak ez lehet a biztosítéka a fejlődésüknek. Ehhez olyan rendezőket
keresünk és hívunk, akik a társulatban gondolkodnak, munkáikat művészileg és
intellektuálisan izgalmasnak tartjuk, stílusuk és víziójuk nem csak a koncepció és
a szerkezet felépítésében tetten érhető, hanem a színészi minőségekben is.
Minden rendező más-más világlátással érkezik közénk, mindegyikük valamilyen
szempontból máshogyan képzeli el a színház feladatát és működését, tágítva a
gondolkodásunkat a világról és benne a saját művészetünkről. Ez a termékeny
sokszínűség ad ki egy markáns profilt, amelyet a Valló Péter főrendezővel,
Kelemen Kristóf és Sándor Júlia dramaturgokkal közös párbeszédünk, ízlésünk és
érdeklődésünk kever ki.
Valló Péter főrendező a magyar színházművészet doyenje. Pályájának harminc
éve kötődik hozzánk és művészi munkája alapvetésében határozza meg a Radnóti
Színházat. Ha visszatekintek az itt töltött huszonöt évemre és a közös munkáinkra,
Péter sok színész kinevelésében vett részt a Radnótiban és országszerte, akiknek
ez művészi alaptőkét jelentett a színházi pályán. Az általa választott magas
irodalmi minőségű, klasszikus vagy kortárs, lélektani realista színdarabok kiválóan
alkalmasak a színészpedagógiai munkára. Az elmúlt évadokban Shakespeare-től a
Téli rege, Tennessee Williamstől az Üvegfigurák, Osztrovszkijtól A művésznő és
rajongói és Bernard Shawtól A szerelmesek házai című darabokat, idén pedig
Shelagh Delaney-től az Egy csepp mézet rendezi. Péter társam a darabkeresés
folyamatában, az előadások értékelésében is. Mint állandó rendező-munkatárs
mindig az egészből tud hozzászólni a különböző kérdésekhez, rendelkezik minden
produkció és társulati tag alapos ismeretével. Péterrel jó együtt gondolkodni,
ütközni, vitatkozni, ettől is olyan fontos alkotótárs.
Fontos számunkra, hogy lehetőségeinkhez mérten ismételten meghívjunk
rendezőket, akikkel korábbi közös munkáink során együttműködésünk
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sikerességét a társulat, a közönség és a szakma is igazolta. Célom, hogy
együttgondolkodásunk folyamatos legyen, akár hosszabb távon megvalósítható
közös ügyeken tudjunk együtt dolgozni. Igazgatásom öt éve alatt Valló Péter
főrendező minden évadban, Szilágyi Bálint, Szikszai Rémusz és Alföldi Róbert
pedig több ízben dolgozott a társulattal, továbbá a Radnótiban visszajárónak
számít Mohácsi János és Zsótér Sándor is. Ezenkívül rendezett nálunk ifj.
Vidnyánszky Attila, Csató Kata, Fehér Balázs Benő, Galgóczy Judit, Andrei Şerban,
Sebestyén Aba, Hajdu Szabolcs, Hegymegi Máté, ebben az évadban pedig Szőcs
Artur, Schwechtje Mihály, Nagy Péter István, Deák Krisztina, Kelemen Kristóf
dolgozik a társulattal.
Szeretnénk megtalálni azt a fiatal rezidens rendezőt, akit nem csak egy-egy
munkára kérünk fel színházunkba, hanem közvetlen munkatársként erősíti a
társulatot, és aki – mint színházunk szellemiségével, ízlésével, társulatával,
vezetési elveimmel kompatibilis, integráló személyiségű, karizmatikus, inspiráló,
szuverén alkotó – kvalitásaival elsősorban a Radnótiban van jelen. Azt gondolom,
hogy a Radnóti művészeti alkotócsapata, vezetése ennek a jelenleg még hiányzó
pillérnek a beemelésével válna teljessé. Az elmúlt évadok során is ezzel az
igénnyel igyekeztünk fiatal rendezőket megszólítani, de tapasztalataink azt
mutatják, hogy ez egy olyan folyamat, ami évadokon át tartó együttműködésen
keresztül hozhat eredményt.
Fiatal alkotók involválása
A fiatal művészekkel történő együttműködés több szinten is gazdagítja a Radnótit,
és mindez nem csak a belső munka során kerül felszínre és járja át energiával a
színház teljes egészét, hanem a közönség számára is nyilvánvalóvá válik,
hozzájárulva törzsközönségünk fiatalításához: munkáik mélyrétegeiben
hordozzák a fiatal generáció tapasztalatát, gondolkodását.
A színésztársulat fiatalítása
A következő öt évben is fontosnak tartom, hogy a generációjuk legtehetségesebb
és legmarkánsabb színészegyéniségei közül kerüljenek ki társulatunk fiatal tagjai.
Azokat a tehetséges fiatalokat szeretném a Radnótihoz kötni, akik szívesen
dolgoznak több éven keresztül egy fix csapattal, és akik motiváltak a tanulásban és
fejlődésben.
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A társulatba új tagokat szerződtettünk, az első évadban Lovas Rozit, Sodró Elizát
és Rusznák Andrást, a második évadban Porogi Ádámot, a harmadik évadban
Vilmányi Benettet, az idei évadtól pedig Mészáros Blanka, Baki Dániel és Nagy
Márk csatlakozik a színházhoz. Szívesen látjuk a gyakorlatra érkező
egyetemistákat, akiknek akár nagyobb szerepekben is valódi megmérettetési és
megmutatkozási lehetőséget adunk, viszont kis társulat vagyunk, nem mindig
tudjuk biztosítani a gyakorlati évek végén a szerződtetésüket. Számos esetben a
későbbi évadokban is megtarthatták a szerepeiket, és bízom benne, hogy a
Radnótit mindannyian a színészi pályájuk fontos állomásának élték meg. Az öt év
alatt nálunk dolgozott gyakorlatosként Olasz Renátó, Gyöngyösi Zoltán, Figeczky
Bence, Vilmányi Benett, Mészöly Anna, Konfár Erik, Hajdu Tibor, Józsa Bettina,
Márfi Márk, Lengyel Benjámin, Tóth Zsófia és idén Berényi Nóra Blanka.
Fiatal rendezők meghívása
Folyamatosan követem a Színház- és Filmművészeti Egyetem rendezőhallgatóinak,
továbbá a független színházi utakon elinduló fiatal rendezőknek a munkáit, és
bátran bevállaljuk a frissen végzett és fiatal rendezőgeneráció alkotóinak
meghívását. Így dolgozott nálunk mindjárt az első évadban ifj. Vidnyánszky Attila,
Fehér Balázs Benő, később Szilágyi Bálint, Hegymegi Máté, az idei évadban pedig
Nagy Péter István, Kelemen Kristóf. Az Y- és a Z-generáció tagjai, az interneten
nevelődött korosztály más tempóhoz szokott, másfajta a valóságérzékelésük és az
asszociációs rendszerük, ezért befogadóként is máshogy néznek színházat. A velük
való együttműködés frissen tartja a gondolkodásunkat, segít kapcsolódni az ő
valóságukhoz, rálátni arra, hogy hol van a fiatal közönség ingerküszöbe. A
darabkeresés során a Radnóti szellemiségéhez hűen, de mindig velük együtt
gondolkodva, a szuverenitásukat biztosítva hozunk döntéseket.
A felpörgött ritmus és a polifónia eklatáns példáját adta az első önálló évadom
nyitóbemutatója, az ifj. Vidnyánszky Attila által rendezett Iván, a rettenet. Attila
a beregszászi gyökerei miatt egy izgalmas és markáns színházi kultúrán
szocializálódott, első kőszínházi munkáját a Radnótiban valósította meg, teljesen
más munkamódszerrel, mint ami valaha is megfordult nálunk. Látomásos rendezői
víziójában nagyszabású, inspiráló keretek között dolgoztak egymással és
csiszolódtak össze a legfiatalabb generáció tagjai és a színházunk rangidős, vezet
színészei – amely egy rendkívül fontos és tanulságos folyamat volt. Alkotótársai a
saját generációjának tehetséges tagjai voltak (Vecsei H. Miklós, Vecsei Kinga,
Kovács Adrián, Pater Sparrow). Sikerült így egy fiatal energiáktól kirobbanó,
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nagyon sikeres bemutatóval indítanunk az évadot. Fehér Balázs Benő
Dosztojevszkij A játékosából készített előadást, amelyhez generációjának egyik
legizgalmasabb, legsokoldalúbb művésze, Fekete Ádám írt színpadi adaptációt. A
szereposztás elsődlegesen a társulat fiatal színészeire támaszkodott, így
hasonlóan az Iván, a rettenethez, itt is egy erős generációs hangot kaptunk. Főleg
amiatt, mert a főszerepre egy akkor még negyedéves színészhallgatót, Vilmányi
Benettet hívtuk meg, aki később a Radnótihoz szerződött. Mellette a produkció
igazi jutalomjátékot adott Csomós Marinak, aki alakításáért elnyerte a
Színikritikusok Legjobb Mellékszereplő díját.
Szilágyi Bálint már több munkát is maga mögött tud színházunkban –
együttműködve fiatal alkotótársával, a színész és látványtervező Márkus
Sándorral. Először a színArany című Arany János-balladákból szerkesztett
előadáson dolgoztunk velük, amely az Arany-bicentenáriumra készült és az
Aranykor program támogatásával valósult meg. A produkciónak elkészítettük a
tévéjáték-változatát is. Ezután Bálint két évadon keresztül az Irodalom Éjszakája
rendezői feladatait látta el. Bálintnak erős a viszonya az irodalomhoz,, ezzel
kitűnik a generációjából. Ez az attitűd nagyon kívánatos egy polgári
művészszínházban. Pedagógusi vénája fiatal kora ellenére kiváló. A tavalyi
évadban a Csillagképek című kortárs angol drámát rendezte a Radnóti Tesla
Laborban. A bulvárszínházi keretek között is működő színdarab mélyebb rétegei is
kibomlottak és rendkívül megérintő előadás született.
Hegymegi Máté rendezte a 2019|2020-as évad nyitódarabját, a Molière – the
passion című előadást. Mátét egy nagyon zsigeri, impulzív személyiségnek
ismertem meg, akit generációjának egyik legfontosabb alkotójaként tartanak
számon. Tavaly három rendezőkollégájával, Kovács D. Dániellel, Szenteczki Zitával
és Pass Andreával együtt létrehozták a NARRATÍVA független társulatot.
Indulásukat a Radnóti Színház azzal segítette, hogy új játszóhelyünkön, a Radnóti
Tesla Laborban mutatták be első előadásaikat. Reményeim szerint a következő
években ez az együttműködés töretlenül folytatódhat.
Az idei évadban Nagy Péter István és Kelemen Kristóf érkezik a Radnótiba, róluk a
2020|2021-es évadot bemutató fejezetben lesz szó.
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Női alkotók a Radnótiban
Előző pályázatom vállalása volt, hogy minél több női rendezőt igyekezzünk
megszólítani, és ezzel a még mindig férfiak dominálta szakmában lehetőséghez és
láthatósághoz segítsük őket. Tudom, hogy ennek a vállalásnak a teljesítésével
részben adós maradtam, de a szakmán belüli arányok rendszerszinten szükséges
lassú változását bizonyos mértékben csak lekövetni tudjuk. Az elmúlt négy és fél
évad során kétszer rendezett a Radnótiban Galgóczy Judit, újra és újra visszatért
hozzánk Deák Krisztina és első ízben rendezett Csató Kata, aki igazgatásom első
évében az Ofélia árnyszínháza című gyermekelőadáson dolgozott. Porogi Dorkával
pedig a 2020|2021-es évadra terveztünk egy bemutatót, amelyet a pandémiás
helyzet miatt vagyunk kénytelenek későbbre halasztani. Ezen az arányon a
jövőben még tovább szeretnék javítani. Örülök, hogy igazgatásom alatt a
színházunkban nagy számban dolgoztak női díszlettervezők. Tervezett a
Radnótinak Ambrus Mária, Fekete Anna, Horváth Jenny, Izsák Lili, Kálmán Eszter,
Varga Járó Ilona, és új bemutatóink díszlettervezői között tudhatjuk Schnábel Zitát
és Slárku Anettet is. Bár repertoárunkban még mindig egyértelműen a férfi
szerzők művei dominálnak, egyre nagyobb arányban mutatunk be olyan műveket,
amelyek elsősorban közvetlenül a nőket érintő helyzetekkel foglalkoznak, a női
tapasztalatra építenek. Ilyen volt a Futótűz, az Üvegfigurák és A művésznő és
rajongói, és reményeink szerint hangsúlyosan foglalkozik majd a nők helyzetével
új bemutatóink közül a Csapodárok, a Don Carlos és a női szerző által jegyzett Egy
csepp méz is. Fordítóink között volt Merényi Anna (A párnaember), Molnár Zsófia
(Futótűz) Szabó T. Anna (Téli rege), Hárs Anna (Csillagképek) és Perczel Enikő (A
vágy). Célunk, hogy a jövőben még nagyobb arányban jelenjenek meg a Radnóti
repertoárján női szerzők művei, ezen belül is a kortárs magyar művek. Ennek
ösztönzésére az Egyenlítő Alapítvánnyal és a Terézanyu Pályázattal közösen
nőknek szóló drámaíró pályázat kiírását tervezzük, amelynek színvonalas
megvalósításához jelenleg is keressük azt partnert vagy támogatót, aki segítséget
jelentene a lebonyolításhoz szükséges források előteremtésében.
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Jövőbeli terveink – a 2020|2021-es évad
Sok tartalmi, esztétikai és praktikus szempont egyidejű mérlegelése együtt adja ki
évadaink bemutatóinak sorát. A színészek szerepigényeinek kielégítése, a
közönség számára kínált változatos műsorterv, az általunk fontos, a jelenre
érzékenyen rezonáló művek kiemelése, ugyanakkor a repertoár túlnehezítésének
elkerülése, a rendezők-alkotók ráérése mind befolyással van évadainkra. A
2020|2021-es évad kapcsán fontos újdonság volt, hogy már két játszóhelyre, a
Radnóti színpadára és a Radnóti Tesla Laborba tervezhettünk. Általában egy
megtalált sarokponthoz képest rendezzük el többi bemutatónk rendező-cím
párosait. Ez az idei évad esetében a generációk közötti konfliktusra erősen
fókuszáló Don Carlos volt.
Évadtervünket sajnos nem hagyta érintetlenül a koronavírus-járvány, az eredetileg
előző évadra tervezett Csapodárok bemutatója erre az évadra csúszott, a Porogi
Dorkával, illetve Szikszai Rémusszal tervezett együttműködéseinket pedig későbbi
terveink közé kellett sorolnunk. Ezzel együtt sikerült egy olyan évadtervet
összeraknunk, amelyben a hat bemutató során a Radnóti társulatának alkalma
nyílik egy alkotói módszereiben és esztétikai megközelítésében is sokszínű, több
generációt képviselő rendezőgárdával együtt dolgozni. Ennek köszönhetően a
következő évad bemutatói között lesz klasszikus, illetve 20. századi mű, kortárssá
újragondolt reneszánsz komédia, improvizációs technikával készült kortárs
ősbemutató, kevert műfajú regényadaptáció és irodalmi est is.
Bemutatók a Radnótiban
1. Peer Krisztián: Csapodárok
(Ruzante A csapodár madárka című műve alapján)
rendező: Szőcs Artur
bemutató: 2020. szeptember 13.
A színészi játékkedv és a sokszor súlyos, nehéz alakításokhoz szükséges kreatív
energiák felpezsdítése végett fontossá vált számunkra, hogy legyen újra
lehetősége a színészeknek komédiával foglalkozni. Azért is Szőcs Arturt hívtam a
Radnótiba, mert tudtam, hogy szakmai tudása, humora és Rusznák Andrással
közös munkássága biztos alapja lehet egy felszabadultsággal teli, mégis tartalmas
próbafolyamatnak, majd előadásnak Andrissal a főszerepben. Ruzante A csapodár
madárkájából Csapodárok címen új, kortárs átiratot jegyző Peer Krisztián
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közreműködésével ráadásul egy olyan komédia kerül színre, amely a reneszánsz
kori eredetihez képest hangot és önálló akaratot ad a történet középpontjában
álló fiatal nőnek.
2. Friedrich Schiller: Don Carlos
rendező: Nagy Péter István
bemutató: 2020. november 29.
Schiller Don Carlosa egy olyan összetett, sok üzenet kibontására alkalmas
világirodalmi klasszikus, amelynek megszólaltatása nagy szakmai feladat elé állítja
a színészeket. A színházhoz újonnan csatlakozó három fiatal színész, Mészáros
Blanka, Baki Dániel és Nagy Márk is jó bemutatkozási lehetőséget kap a rájuk
osztott nagy drámai szerepekben. Azt is fontosnak tartom, hogy a legfiatalabb
generációt képviselő alkotócsapat dolgozik együtt a társulattal ezen az anyagon.
A frissen végzett Nagy Péter István rendező és alkotótársai összetett, mozgásos,
zenei és filmes elemeket is tartalmazó formanyelvvel közelítenek az anyaghoz. Vas
István fordítása alapján új szövegváltozat készült, amelyet a rendező Sándor
Júliával közösen jegyez. Azt remélem, a színházunkhoz érkező fiatal alkotók révén
a Don Carlos színházunk olyan széles közönségréteget megszólító előadása lehet,
amely élesen tud beszélni a generációk közötti szakadás élményéről és a közös
világunk újragondolásának igényéről és felelősségéről.
3. Shelagh Delaney: Egy csepp méz
rendező.: Valló Péter
bemutató: 2021. február 28.
Shelagh Delaney 20. századi angol írónő Egy csepp méz című darabjának
bemutatásával Valló Péter főrendező – ezúttal egy női szerző tollából – olyan
történetet visz színre, amelynek középpontjában női sorsok állnak. Péter
kifejezetten fontosnak érezte, hogy a darabon keresztül a marginalizáltak
helyzetével foglalkozzunk, Totth Benedeket is arra kértük fel, hogy ne csak
újrafordítsa a darabot, hanem a darab jelenünkre erősebben rezonáló
átdolgozását készítse el. A széthúzások időszakában, amikor a társadalmi olló még
inkább nyílik, amikor „a lejjebbnél is van lejjebb”, fontos a kiváltságosabb
helyzetben élők érzékenyítése.
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Bemutatók a Radnóti Tesla Laborban
1. Schwechtje Mihály: Gina
rendező: Schwechtje Mihály
bemutató: 2020. szeptember 26.
A Radnóti Tesla Laborban Schwechtje Mihály Gina című ősbemutatójával kezdjük
az évadot, amely a társadalmi ügyeket tárgyaló előadások sorába illeszkedik. Mit
kezd egy középosztálybeli, értelmiségi házaspár azzal, ha fiuk elkövetőként
belekeveredik egy csoportos szexuális abúzusba? Schwechtje Mihályt elsősorban
filmes alkotóként ismertük eddig, de a Jurányiban nagy sikerrel fut Az örökség
című előadása is, amelyért elnyerte a Kortárs Magyar Dráma-díjat. A Ginához a
színészek improvizációi alapján írja a dialógusokat – ehhez hasonló
munkafolyamat még nem zajlott a Radnóti Színházban. A társulatból László Zsolt,
Schneider Zoltán, Martin Márta és Nagy Márk vesznek részt a produkcióban,
vendégként csatlakozik Török-Illyés Orsolya, Moldvai Kiss Andrea, Hajdu Lujza és
Kizlinger Lilla. A Radnóti Tesla Labort egy progresszív színházi műhelynek
képzelem el, amely pont a Ginához hasonló, új munkamódszereket kipróbáló
produkciók terepe lehet, ahol a nézők is friss alkotói látásmódokkal, új formákkal
és stílusokkal találkozhatnak.
2. Roberto Bolaño: Vad nyomozók
rendező: Kelemen Kristóf
bemutató: 2021. május 1.
E szellemiség mentén mutatjuk be az évad végén a Vad nyomozók című előadást
is a Teslában, amelyet színházunk dramaturgja, Kelemen Kristóf rendez.
Kristófnak régóta vannak rendezői ambíciói: a Trafóban bemutatott, Pálinkás
Bence Györggyel közösen készített Magyar akác című produkciója számos
nemzetközi színházi fesztiválon szerepelt, és tavaly óta a Radnóti Tesla Laborban
láthatja a budapesti közönség, a Megfigyelők című rendezése pedig komoly
szakmai díjakat nyert el. Kristóf négy éve a Radnóti társulatának a tagja, éppen
ezért tartom fontosnak, hogy nálunk mutatja be első kőszínházi rendezését. Az
általa választott alapanyag, Roberto Bolaño évtizedeken és kontinenseken átívelő,
sok szálon futó nagyregényének színpadra adaptálása nagyszabású vállalkozás,
amelyben Kristóf a saját korosztályának életérzésével foglalkozik. A szereposztás
a Radnóti fiatal színészeire épül.

Kováts Adél pályázata
a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakörének betöltésére 2020.

20

Bemutató a Keres Emil Próbateremben
Szerb Antal Száz verse - Bálint András estje
rendező: Deák Krisztina
bemutató: 2020. december 11.
A Keres Emil Próbaterem bensőséges tere messzemenőkig alkalmas arra , hogy
önálló esteknek adjon otthont. Az elmúlt évtizedek alatt Bálint András számos
irodalmi estje a Radnóti Színház védjegyévé vált. Ezekben Andris intim hangot üt
meg, az egyszerűt keresi a nagyszerűben, a bohóságot a fennköltben. Tavaly újra
műsorra tűztük a felújított próbatermünkben nagysikerű Radnóti-estjét, idén
pedig az életművébe szervesen illeszkedő új bemutatót tartunk: Szerb Antal Száz
verse. A cím megtévesztő. Nem száz vers hangzik el, hanem egy bámulatos
műveltségét szertelen csacsogással elfedő, végtelenül szerény és éppannyira
csodálatos író-olvasó-szerkesztő-fordító-tanárember elevenedik meg a színpadon.
A magyar kulturális élet megkerülhetetlen alakja, akit maga alá gyűrt a
történelem. 75 évvel ezelőtti halála tragikus volt és értelmetlen. De amíg van
nézője-olvasója, félbeszakadt életművén keresztül Szerb Antal tovább él.
A 2021|2022-es évad
A következő évadok tervezésénél nem hagyhatjuk figyelmen kívül a jelenlegi
koronavírus-helyzetet. Jelen pillanatban az egész színházi szakma folyamatos
újratervezésben van, ezért a következő évadoknál nem látjuk, hogy hány
bemutatóval tudunk reálisan tervezni. Mivel a tavalyi évadban több produkciót is
felülírt a pandémiás helyzet, nem tudhatjuk, hogy idén nem ismétlődik-e meg
ugyanez. Ilyen körülmények között rettenetesen nehéz konkretizálni ügyeket és
felkérni rendezőket a következő évadokra. Az egyik tavaly felkért rendezővel,
Porogi Dorkával már előrehaladott tárgyalásban vagyunk egy új Phaedraadaptációról, Valló Péter főrendezővel pedig több darabon is gondolkodunk
(Osztrovszkij: Jövedelmező állás, Gerhart Hauptmann: Henschel fuvaros, Eugene
O’Neill: Különös közjáték, Tom Stoppard: Travesztiák). A 2021|2022-es évadban
szeretnénk öt premiert tartani a három játszóhelyünkön.
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A Paulay-ügy...
...ott kezdődött, amikor az Irodalmi Színpad igazgatója, Keres Emil 1976-ban, a
színházi legenda szerint kezében egy üveg konyakkal, átment a szomszédba, a
Paulay utca 52-be, és elkérte a számukra teljesen hasznavehetetlen, nekünk
viszont kincset érő területet, azt a bizonyos 72 négyzetmétert. Ami sajnálatos
módon soha nem került hivatalosan a színház fenntartójának tulajdonába - ez
persze csak a privatizálás alkalmával derült ki. Aszerint, hogy az egymást követő
ambíciózus tulajdonosok éppen bontani vagy építeni akartak, számtalanszor került
veszélybe a színpadunk egy része és a díszletbehordó folyosónk, ez a bizonyos 72
négyzetméter. Az évek során sokszor kellett kiállni érte. Az első tulajdonossal
szerződést kötve baráti bérleti díjat fizettünk ezért a területért, innentől mint
állandó bérlővel jogszerűen kell számolnia velünk a mindenkori tulajdonosnak.
Több kísérlet történt arra, hogy a főváros megvásárolja az egész épületet, ami a
színház számára örök megoldást jelentett volna, és nem csak a fent említett
terület miatt, hanem a színházunkból fájdalmasan hiányzó terek miatt is. Lett
volna megfelelő számú és méretű öltözőnk, irodánk, műszaki pihenőnk, valamint
közösségi tereink.
Volt dolga ezzel bőven elődömnek, Bálint Andrásnak is. Minden évadzárón és
évadnyitón téma volt a Paulay-ügy, mostanra élesedett ki a helyzet annyira, hogy
a Radnóti számára megfelelő pozíciót nekem kellett kivívnom. Az előző
pályázatomban is hosszan írtam a Paulay-ügyről, mint kockázati tényezőről. „Úgy
tűnik azonban, hogy ha a Paulay-ügy a következő öt évben oldódik meg, még ha
számunkra legkedvezőbb módon is, mind a művészeti terveket, mind a működési
koncepciót módosítani kell.”
És akkor, 2016 nyarán egy délután jött a telefon, hogy a Paulay 52. új tulajdonosa
egy hatalmas beruházást tervez. Megkezdődtek a tárgyalások. A befektetők
ígéretükhöz híven nem akartak minket ellehetetleníteni, de megértetni velük egy
színház működését, elveit és gyakorlatát nem volt sem könnyű, sem rövid. Érthető
módon mindkét fél a saját érdekét képviselte, bizonyos helyzetekbe ezért nagyon
bele kellett állnom és erőt demonstrálnom.
Bevontuk a Zoboki Építészirodát, akik pro bono véleményezték az átépítési
terveket, segítve a színháznak. A tárgyalási szakaszban felkértünk dr. Hegyi Gábort
projektvezetőnek.
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Köszönet illeti a Főváros és a VI. kerület vezetőit és szakértőit, hogy a tárgyalások
során maximális támogatást nyújtottak az érdekérvényesítésünkhöz, mindig
hangsúlyozva a Radnóti Színház kultúrában betöltött rangját és azt, hogy a
működését folyamatosan biztosítani kell. Az elmúlt időszak egyik legnagyobb
sikerének tartom, hogy a közel fél éves egyeztetés után olyan szerződést
kötöttünk, ami hosszútávon a Radnóti érdekeit szolgálja. Sokkal jobb műszaki
adottságokkal rendelkező és picivel nagyobb területet kapunk majd vissza, ami
továbbra is bérleményként tartozik majd a színházhoz.
Az építkezés a tervezetthez képest két évvel tovább húzódik, 2021 végéig, így
számunkra a „háború sújtotta” átmeneti időszak előreláthatóan négy évig tart
majd. A 2022|2023-as szezon lesz az első, amelyben újra a hátsó színpadunkkal
kiegészülve, méltó körülmények között játszhatunk.
Mivel fogalmunk sem volt, hogy az építkezés ránk nézve hogyan érinti a
működésünket, elkezdődött a kiútkeresés, miközben játszottunk a „még tovább
kicsinyített”, kicsiny Radnótiban. Biztos voltam abban, hogy a beszűkült térbeli
lehetőségeink miatt nem csak egy sor sikeres produkciónktól kell elbúcsúznunk,
mert a díszletek miatt fizikai képtelenség azokat kis térben játszani, hanem
bekövetkezhet egy szellemi beszűkülés is, egy állandósuló klausztrofóbiás érzés,
ami végső soron bizonyosan visszahat művészi munkánk színvonalára.
Nem hiszem, hogy bárki mutatni tudna nekem olyan színházcsinálás céljaira kicsit
is alkalmas termet Budapest területén, ahol én és vezetőtársaim ne jártunk volna
kiegészítő játszóhelyet, a túlélés lehetőségeit keresve. Volt olyan pillanat, amikor
a Radnóti hét helyszínen játszott. Köszönöm igazgatótársaimnak segítőkész
hozzáállásukat a Radnóti és az én harcomhoz. Ennek a harcnak az egyik
eredménye, hogy Budapest egy új és nagyon izgalmas játszóhellyel gyarapodott.
Ez a Radnóti Tesla Labor, a Radnóti stúdiószínháza, melyről bővebben írok az erről
szóló fejezetben.
Igazgatói működésem egyik legnagyobb sikerének tartom, hogy nem estünk
pánikba, nem kezdtünk el hátrálni, nem kezdtük feladni értékeinket, hanem
részben az EMMI e célra adott támogatására, részint a Radnóti Színház egész
csapatának áldozatos munkájára építve, úgy tűnik, sikerrel, megerősödve
vészeljük át a „hét szűk esztendőt”.
Reményeink szerint 2021 decemberére valóban átadják a szomszédos épületet, és
szerkezetkészen mi is visszakapjuk az elveszített hátsószínpadunkat és
díszletbehordó folyosónkat. A visszacsatolás során újra építkeznünk kell - ez
ideális apropót szolgáltat arra, hogy a Radnóti Színház színpadának és
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nézőterének régóta időszerű rekonstrukciója megtörténjen, hogy az a 21.
századi, kortárs szellemiség, amelyet a Radnóti képvisel, fizikai értelemben is
méltó teret kapjon. Új játszóhelyünk, a Radnóti Tesla Labor azt a menekülőutat is
biztosítja számunkra, hogy ezalatt az időszak alatt, a Radnóti Színház kényszerű
leállásakor, működésünk folyamatos legyen.
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Radnóti Tesla Labor
– egy progresszív profilú, második játszóhely felépítése
Előző igazgatói pályázatomnak fontos célkitűzése volt az új terek, játszóhelyek
megtalálása, amellyel a kísérletezésnek kívántam terepet adni. A Radnóti Színház
apró, „kukucska-színházi” tere bizonyos művészi kezdeményezéseket nehezen tud
kiszolgálni, ellentétben egy olyan „black box” helyszínnel, amelyben az alkotó
csapatok a nulláról definiálhatják újra és mutathatják meg a saját művészi
elképzeléseiket. Már öt évvel ezelőtt kerestük a lehetőségeket arra, hogy
megtaláljuk és kialakítsuk a színház állandó, második játszóhelyét, amely mind a
Radnóti társulata számára, mind a közönségünknek új impulzusokat adhat, és
terepe lehet a fiatalok bevonásának, a társulati tagokban lévő kísérletező kedv
kielégítésének és az innovatív ötletek kipróbálásának.
A mobilitástól a hibrid színházi modellig
E törekvésünkkel párhuzamosan élesedett az elmúlt három évet alapjaiban
meghatározó Paulay-ügy (azaz a szomszédban zajló építkezés), amellyel a
kényszerű, de közben innovatív lehetőségeket is hordozó mobilitás mentén
kezdtük újraszervezni a saját működésünket. Már az első átmeneti évadunkban
megtaláltuk külső játszóhelyként a Tesla Loft terét (a Tesla első emeletét), ahol
egy kísérleti produkciót valósítottunk meg. A Gloria című kortárs amerikai
színdarab alapján készült Hajdu Szabolcs-rendezést – a koncepciót markánsan
meghatározta, hogy a nézők a szereplők életterében ültek Amikor később
lehetőségünk adódott, hogy az épület második szintjét állandó játszóhelyként
kibéreljük, a különböző szándékaink egymás mellé kerültek: 2019 őszén
felújítottuk, elneveztük és felavattuk a Radnóti régóta vágyott második
játszóhelyét, a Radnóti Tesla Labort. A bérbeadókkal üzletileg hosszútávú
együttműködésben gondolkodunk. Egy kísérletező és kortárs profilú új színházat
hoztunk létre, amely a Radnótihoz köthető önálló al-branddé avatja a Radnóti
Tesla Labort. Az itteni műsorpolitikánkkal egy hibrid színházi modellt valósítunk
meg: ennek egyik lábát a Radnóti saját bemutatói, a másik lábát pedig az itt
játszott független előadások adják.
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Kortárs drámák és ősbemutatók, kísérleti kezdeményezések
Saját bemutatóinkból álló itteni repertoárunkat alkotja a már említett Gloria című
előadásunk, Nick Payne Csillagképek című kortárs angol drámája (rendező:
Szilágyi Bálint) és Franz Xaver Kroetz kortárs német tragikomédiája, A vágy
(rendező: Alföldi Róbert). Ezeket egészíti ki a következő évadban két ősbemutató,
Schwechtje Mihály Gina című új produkciója, amelyet a szerző-rendező a
színészek improvizációja alapján ír, továbbá Roberto Bolaño Vad nyomozók című
latin-amerikai nagyregényéből készülő új színpadi adaptáció Kelemen Kristóf
rendezésében.
Független csapatok találkozóhelye
Az elmúlt pár évben és még most is a nagy átrendeződések időszakát éli a színházi
szféra. Azt tűztem ki célul, hogy a Radnóti Tesla Labor lehetőségeihez képest
helyet adjon a független társulatoknak és produkcióknak. Így tavaly olyan
repertoárral nyitottunk az új játszóhelyünkön, amely méltán kiegészíti a Jurányi
Produkciós Közösségi Inkubátorház és a Trafó Kortárs Művészetek Háza
tevékenységét: játszási lehetőséget biztosítunk a tőlük kapacitáshiány miatt
kiszorult előadásoknak, további pillért biztosítva a független szcénát megtartó
hídnak. Az itt létrehozott saját produkcióink mellett havi körülbelül 7-10, azaz az
évadban összesen 70-90 független előadásnak adunk helyet a Radnóti Tesla
Laborban. Célunk, hogy a Radnóti közönségéhez eljuttassuk a magyarországi
független előadások minőségi választékát, továbbá szeretnénk lehetőségeinkhez
mérten segítséget nyújtani a kihívásokkal teli független szcénában dolgozó
társulatoknak úgy, hogy kedvezményes konstrukcióban játszási lehetőséget,
infrastruktúrát és megjelenési felületet biztosítunk nekik.
A független produkciókból álló repertoár
A Radnóti Tesla Labor első évada során kötött szakmai együttműködéseknek
köszönhetően a következő előadásoknak tudtunk továbbjátszási lehetőséget
biztosítani, némelyiknek kizárólagos játszóhelyévé váltunk: a FÜGE produkció
Napraforgó című előadása (szerző és rendező: Pass Andrea), a Zsámbéki Színházi
Bázis támogatásával létrejött Hinták című produkció (szerző: Lackfi János,
rendező: Galgóczy Judit), a FÜGE és a Dumaszínház koprodukciójában létrejött
Elhanyagolt férfiszépségek című fizikai színházi előadás (Andrássy Máté és Újvári
Milán rendezésében és előadásában), Kelemen Kristóf és Pálinkás Bence György
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Magyar akác című post-fact dokumentumszínházi előadása (a Trafóval
együttműködésben), valamint a Manna Produkció itt bemutatott Én, Iphigénia
című előadása, amelyben Eke Angéla három különböző rendezésben játssza el
ugyanazt a szöveget (szerző: Závada Péter, rendezők: Sándor Dániel Máté eh.,
Gryllus Dorka és Soós Attila, Spáh Dávid).
NARRATÍVA – négy sikeres fiatal rendező egyedi szövetsége
A frissen alakult NARRATÍVA társulatot négy fiatal alkotó, Pass Andrea, Szenteczki
Zita, Hegymegi Máté és Kovács D. Dániel hozta létre. A háborús háttér előtti
boldoguláskeresést tematizáló Kurázsi és gyerekei Kovács D. Dániel
rendezésében, és a közösségi emlékezésként is aposztrofált, Törvényen belül című
Galgóczi Erzsébet-regényadaptáció Szenteczki Zita rendezésében már megvalósult
és repertoáron van a Teslában. A koronavírus járvány miatt tavalyról idén
decemberre halasztódott az Isteni színjáték ihlette, A negyedik – Dante pokla
című Hegymegi Máté-rendezés: egy kamarazenekarral kísért, belső utazás. A
NARRATÍVA januárra tervezi következő, négyük által közösen készített
előadásukat, reményeink szerint ez is nálunk tud megvalósulni.
Jövőbeli tervek, új független produkciók
Együttműködésben gondolkodunk A Vadász Esélye színházi alkotóközösséggel,
amelyet három, Marosvásárhelyen végzett fiatal alkotó, Bélai Marcel, Gaál Attila
Csaba és Kozma Gábor Viktor alapított 2019-ben Budapesten. Tárgyalásban
vagyunk Stefanovics Angélával és Végh Zsolttal, az általuk kitalált népszerű
Youtube-csatorna, az Anzselika Habpatron első élő színházi talkshow-jának
megvalósításáról a Radnóti Tesla Laborban. Fontos, hogy hangsúlyosan teret
kapjanak a női témák is, ennek szellemében a jövő évadban visszatér a Manna
Produkció egy új bemutatóval: a Marosvásárhelyen végzett fiatal rendező, Csábi
Anna a Minden negyedik című, valós történetek és interjúk alapján készült
produkciójában egy nőket érintő tabutémára, a perinatális traumákra hívja fel a
figyelmet. A Trafó Kortárs Művészetek Házával együttműködésben a Dollár Papa
Gyermekei társulat is feltűnik a repertoáron: ősztől itt játsszák az Árvácska című,
Móricz-regény alapján készült produkciójukat (rendező: Ördög Tamás), amely a
mélyszegénységben élők és a bántalmazott gyermekek helyzetével foglalkozik.
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Új infrastruktúra kiépítése, speciális finanszírozási megoldások
Az előző évadban komoly kihívást jelentett, hogy az évad elején másfél hónap
alatt létrehozzuk a színházi működés alapfeltételeit biztosító infrastruktúrát,
valamint egy korszerű és a brandhez méltó esztétikumnak megfelelő nézőforgalmi
teret (utóbbit Fónagy Dóra belsőépítész-designer segítségével valósítottuk meg),
mindez az EMMI támogatása nélkül nem jöhetett volna létre. A nyár folyamán a
Fővárostól kapott támogatásnak köszönhetően egy komoly lámpaparkberuházást tudtunk megvalósítani, amellyel egy valóban felszerelt és minőségi
stúdiószínházi teret alakítottunk ki. A Radnóti Tesla Labor hosszútávú
működtetéséhez mindenképpen szükségesnek látjuk a fenntartó további anyagi
hozzájárulását.
Jelen lenni a szakmában, a városban és a kerületben
A semmiből létrehozni valamit rengeteg munkát igényel. A visszajelzések azt
mutatják, hogy az új, második játszóhelyünk már a tavalyi csonka évadban is a
szakma és a nézők által elismert és bejáratott hellyé tudott válni, amire joggal
lehetünk büszkék, de ahhoz, hogy a Radnóti Tesla Labor egy a Radnótihoz
kötődő, mégis egyedi és markáns profillal rendelkező, innovatív színház, a
budapesti színházi élet egyik legfontosabb tere legyen, még számos
kezdeményezés és ötlet megvalósítása előttünk áll. Ennek fontos eszköze az a
fajta hálózatban való gondolkodás, amit az elmúlt öt év során kidolgoztunk. A
függetlenek felé való nyitás azt a célt szolgálja, hogy megosszuk a lehetőségeinket
a szakmánk nehezebb financiális helyzetben működő tagjaival, és a különböző
csapatok jelenléte által mi is többek legyünk, akár művészileg, akár a
közönségbázis építése során.
Elindult egy közös gondolkodás a VII. kerületi Erzsébetváros Önkormányzatával
azokról a lehetőségekről, találkozási pontokról, amelyek segítségével a Radnóti
Tesla Labor minél aktívabban jelen lehet és igazi kulthellyé válhat a kerületben.
Ennek a szándéknak kiindulása, egyfajta pilotja lehet a Radnóti Ifjúsági Műhely
szárnyai alatt megvalósuló részvételi színházi előadás, a Tesla Töltőállomás,
amelyre a Radnóti Színházért Alapítvány adott be pályázatot – a projekt
koordinátora a RIM műhelyvezetője, Durst Mónika.
A 2020|2021-es évadra tervezzük ArtMan Egyesülettel való együttműködésünket
a Radnóti Tesla Laborban. Az Artman Egyesület olyan alkotó közösség, ahol sérült
és ép előadók együtt hoznak létre kortárs táncszínházi előadásokat. Inkluzív
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szemlélettel és módszerrel dolgoznak, mindig vegyes csoportban, bevonva a
legsúlyosabban érintett sérült csoportokat a színpadi alkotó munkába. Hitvallásuk,
hogy a befogadóbb társadalommá váláshoz a lélekben is szükség van
akadálymentesítésre, céljuk a társadalmi egyenlőtlenség és a fogyatékos
emberekkel kapcsolatos közgondolkodás megváltoztatása az előadóművészeten
keresztül. Örömmel tölt el, ha intézményvezetőként hozzátehetek ehhez.
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Társulat
A Radnóti kis színház, nemcsak méreteit de társulatát tekintve is. Családiasan
működünk, kölcsönös tisztelettel és bizalommal a másik iránt – egy ilyen kis
közösségben másként nem is lehet. Ennek a légkörnek a megtartása, és ha lehet,
még összetartóbbá, szorosabbá kovácsolódása az elmúlt öt év társulatépítési
munkájának egyik nagy eredménye.
A színház vezető munkatársai:
Főrendező
Gazdasági igazgató
Művészeti titkár
Marketing és kommunikáció
Sajtó, színházi titkár
Műszaki vezető
Dramaturgia

Valló Péter
Dr. Komáromi György
Pap Zsuzsanna
Schaffler Sarolta
Szijártó Ádám
Mayer Gábor
Kelemen Kristóf
Sándor Júlia

Színészeink a 2020|2021 évadban
Baki Dániel

Bálint András

Csomós Mari

Gazsó György

Kováts Adél

László Zsolt

Lovas Rozi

Martin Márta

Martinovics Dorina

Mészáros Blanka

Nagy Márk

Pál András

Porogi Ádám

Rusznák András

Sodró Eliza

Schneider Zoltán
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A színész a színház arca. Amikor átvettem a Radnóti igazgatói posztját, a színész
társulat megújításának igényével kezdtem munkába. Az volt a célom, hogy egy
motiváltabb, kreatívabb, egymásra jobban odafigyelő csapat legyünk. Ez
energiabefektetést kívánt mindenkitől, azt, hogy kimozduljon a komfortzónájából,
és elfogadja, hogy az előrelépéshez szükséges a hiányosságok felismerése. Ahhoz,
hogy legyen egy kis plusz, mindig szükséges egy kis mínusz. Úgy gondolom,
mostanra egymás tiszteletében, magas szakmai igénnyel dolgozunk. Így az
alakítások egymást emelik, és ez minden előadásban az egységesség érzetét kelti.
Ezt igazolja vissza a számos szakmai díj is, de ez nem egy konzerválható állapot,
ezt minden előadással újra kell installálnunk. Meggyőződésem, hogy ez úgy tud
estéről estére megtörténni egy társulatban, ha a kvalitások kiegyenlítettek,
mindenki elismeri és elfogadja a másik képességeit és tehetségét.
Fontosnak tartom, különösen egy ilyen kis közösség esetében, amikor estéről
estére ugyanazokkal a kollégákkal állva a színpadon kell új és új érzelmeket
előhívnunk egymásból, hogy változatos és inspiráló feladatokat kapjanak a
színészek, amelyekben tudásuk legjobbját adhatják és fejlődhetnek. A Radnótiba
színészpedagógus rendezőket hívunk. Öröm látni, amikor egy-egy munka után
gazdagodik egy színész eszköztára. Ilyen szempontból nagyon jó döntésnek
gondolom például Hajdu Szabolcs meghívását, aki a Gloria című előadáson
dolgozott a társulattal. Szabolcs új iskolát hozott be a színházunkba, így az általa
elvégzett pedagógiai munka nagyon látványos volt, és pozitív hatását nem csak az
adott produkcióban, hanem az összes többiben is tetten értem a színészeken. Más
módon, de Zsótér Sándor tudja ennyire megújítani és más utakra vezetni a
színészeket, új hangokon megszólaltatni őket. Számomra ez egy sarokpont a
gondolkodásban, hogy kik lehetnek azok a rendezők, akik ilyen módon hatnak a
társulatunkra.
Ezért tartom fontosnak azt is, hogy támogassam színész kollégáim egyéni
ambícióit is, lehetőség szerint teret adok a külsős színházi és filmes munkáiknak.
Társulatunkban jelenleg 16 színész van. Évadterveink kialakításakor elsődleges,
hogy az ő szerepigényeiket kielégítsük, de időről-időre előadásainkhoz szükségünk
van arra, hogy vendégművészeket hívjunk, akár fő- akár mellékszerepekre. Az
elmúlt évek során dolgozott a Radnóti társulatával Jordán Tamás, Gáspár Sándor,
Börcsök Enikő, Tóth Ildikó, Alföldi Róbert, Köles Ferenc, Pallai Mara, Ács Norbert,
Molnár Áron, Petrik Andrea, Dénes Viktor, Jaskó Bálint, Gyabronka József, Józsa

Kováts Adél pályázata
a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakörének betöltésére 2020.

31

Bettina, Radnay Csilla, Újvári Milán, Horkay Barnabás, Nagy Dániel Viktor,
Debreczeny Csaba, Róbert Gábor, Boros Anna, Némedi Árpád, Brasch Bence, Bata
Éva, Hajduk Károly, Nagyabonyi Emese, Bánfalvi Eszter, Csarnóy Zsuzsanna, az idei
évad bemutatóiban pedig Moldvai Kiss Andrea, Török-Illyés Orsolya, Hajdu Lujza,
Kizlinger Lilla eh., M. Kecskés András, Gyulai-Zékány István.
Számomra a munkám egyik leginspirálóbb része a színház dramaturgiájával való
együttműködésem. A színház szellemiségének formálásában a dramaturgok a
legbizalmasabb társaim. Együtt gondolkodunk és alakítjuk ki a repertoárt és az
azon túli eseményeket, közösen fogalmazzuk meg a színház fejlődésének irányait,
követjük a hazai és európai színházművészet aktuális trendjeit. Igazgatásom elején
Hárs Annával és Kelemen Kristóffal közösen kezdtük el újragondolni a Radnóti
művészeti profilját, egy évadon át dolgozott velünk Garai Judit, és tavaly
csatlakozott hozzánk Sándor Júlia.
Színházunk láthatatlan társulata a háttérdolgozók, akik nélkül nincs előadás, és
akik nélkül ez a fejezet sem lenne teljes. Sokan közülük több évtizede hűségesen
és elhivatott szakmaisággal látják el a feladatukat, számomra ők a védőháló, a
„megtartó mező”, és ezt nagyon meg kell becsülnünk. Az utóbbi években több
színházi háttérszakma vált hiányszakmává, aminek a súlyát különösen
megéreztük, amikor tavaly összeroppant a világosító tárunk. A COVID-19 járvány
egyetlen pozitív hatása ránk nézve, hogy felértékelődött a társulathoz tartozás, az
állandó munkahely és a szakértelem.
Bevonó vezetőként a konszenzus alapú működés formáit gyakorlom.
Személyiségemből és meggyőződésemből fakadóan is abban a munkaformában
hiszek, melyben a munkatársak bevonásával jutok el a különböző nézőpontokon
átszitált döntésekig. Nagy pozitívumnak tartom, hogy az elmúlt négy és fél év
során mind a művészeti, logisztikai és vezetői feladatok kapcsán sikerült ezt a napi
működésünkben kialakítanunk.
Az elmúlt öt évben fokozatos építkezés során alakítottam ki ennek a konkrétabb
formáit. A társulat felé folyamatosan azt képviselem, hogy várom a
visszajelzéseiket, erre formálisan is keretet adnak a színészbeszélgetések. A
színház vezetősége is rendszeresen őszinte visszajelzést ad a társulat színészeinek
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és háttérdolgozóinak, ez a bizalmas légkör alapja, amely hosszútávon növeli a
biztonságérzetünket. Kezdeményezésemre második éve működik színházunkban
egy háromfős színészválasztmány, amit a művészek maguk közül, titkos szavazás
útján jelölnek ki, ez még jobban segíti a kommunikációt. Ez az oda-vissza ható,
egymásra figyelő gondolkodás is erősíti a tagokban a védőháló érzetét, azt, hogy a
Radnótiban egy valódi közösség részei vagyunk.
Ez a fajta vezetői attitűd számomra az egyetlen járható út. Éppen ezért üdvözlöm
a mostanában lejátszódó paradigmaváltást, amely elutasítja azt a fajta autoriter,
verbális erőszakot alkalmazó vezetői és alkotói attitűdöt, amely sokáig
legitimnek és elfogadottnak számított a szakmánkban, de mára egyre
kevesebbek által tolerált magatartásforma. Legerősebben a fiatal generáció
tagjaiban látom a potenciált, hogy a hierarchikus gondolkodásmód és a párbeszéd
hiánya által emelt falakat lebontsák – mindezt én is minden erőmmel támogatni
szeretném. Ezt az elvet képviseli a színházunk etikai kódexe a Független ElőadóMűvészeti Szövetség (FESZ) sablonja alapján.
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Közönségkapcsolat, kommunikáció, marketing
Van a fehér és a fekete, ami minden láthatóság alapja, és ezekhez képest vannak a
színek. Hogy a megjelenésünk szövete, amit szövünk, milyen változatos,
harmonikus és kontrasztos, nagyban múlik e fejezet címszavain. Ebben a
viszonyrendszerben gondoltunk újra mindent, a kreativitás fogalmát, a piackutatás
fontosságát, a pozicionálás művészetét, a márka imázsépítését. A Radnóti Színház
viszonylag későn fordult rá arra az útra, amit a kereskedelmi tartalomszolgáltatók
kijelöltek a nagyobb nézőszám elérésének érdekében. A színházaknak is részben el
kellett sajátítaniuk a piaci, kereskedelmi attitűdöt ahhoz, hogy kellő mennyiségi
és minőségi jelenléttel legyenek folyamatosan szem előtt. Igazgatásom előtt a
marketing és kommunikáció nem tartozott az elsődleges szempontok közé a
Radnótiban. Éppen ezért az elmúlt években a legnagyobb munkát ezeken a
területeken is kellett végigvinni, ami persze örömteli volt. Hiszen teljes átalakítást
és megújítást tűztem ki célul, amit sikeresen végre is hajtottunk. Azt a
szellemiséget és művészi küldetést, amit elképzeltem és megvalósítottunk, a
kreatív marketing és kommunikáció kiegészítő és elengedhetetlen pillérként
támaszt meg. Ezt a váltást nem csak a kor technikai, kommunikációs trendjeinek
folyamatos változása és sokszínűsége váltotta ki, hanem a társulat és a közönség
igénye, hogy a színházunk igenis láthatóbb és ezeken a kapcsolódási felületeken is
friss és kortárs legyen.
Első lépésként a megfelelő rangra emeltem a marketing és kommunikációs
státuszt, szakemberek bevonásával indult el a frontális munka. 2016-ban átfogó
arculatváltás történt, mely a honlap teljes megújulását is magában foglalta.
Vizualitásában és felhasználóbarát szempontból a legkorszerűbb honlapok egyike
a palettán. Az arculatváltásra kiírt pályázatot a MITTE Kommunikációs ügynökség
nyerte el. (4|1. és 4|2. melléklet)
Környezettudatosan, a kortárs vizualitás jegyében újultak meg szórólapjaink
(színlapok) és a havi műsorflyer, kis mértékben az előcsarnok, valamint a kirakat
és a homlokzati neon. Persze a Radnóti Színház fizikai adottságai kis mozgásteret
adnak, de azt maximálisan kihasználjuk. Tóth Andrej képző- és plakátművész 2017
óta dolgozik velünk, így egy kézbe adtuk az előadások plakátjainak tervezését,
ezzel is erősítve az egységesítést és a művészi színvonalat, de minden évadban
egy-egy munkára Valló Berta képzőművész és illusztrátor érkezik hozzánk. (4|3. és
4|4. melléklet)
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A brandépítés és megújítás alapja a megfelelően kommunikált pozicionálás, azaz
hogy mi ma a Radnóti. A színház picisége miatt a közösségi teret kizárólag a
nézőtéren és az ifjúsági programunk területein lehet megélni, ezért úgy
döntöttünk, hogy virtuálisan töltjük ki ezt a hiányérzetet. Egybe fésült szinergiák
mentén és az adott évad kommunikációs hívószavával a vonatkozó tartalmainkat,
üzeneteinket egy ún. évados kiadványban jelentettük meg, a Radnóti
Magazinban. 2017-ben adtuk ki először, tudva, hogy hiánypótló és unikális lesz,
mert ilyen komplex kiadvány színházi területen nincs Magyarországon. A számos
visszajelzés és a 2018-as Kreatív Media Design verseny első helyezése is elismerte
nívós munkánkat. (4|5. melléklet)
A külső, belső építkezés egyik kiteljesedése a 2019 őszén megnyitott Radnóti Tesla
Labor. Ezzel újabb asztalt terítve a brandünk vendéglőjében. Kisebb asztalként
idetartozik a Keres Emil Próbatermünk, melyet gyönyörűen felújítottunk, és
megnyitottunk a közönségnek. (4|6. melléklet)
Viszonyunk a közönséggel
Az első pályázatomban írtam, hogy a mi felelősségünk, hogy a közönség azt
érezze: „a Radnótiban nem lehet csalódni”, és hogy feladatunk megtartani az
eddigi közönségréteget, valamint fiatalítani a nézői korosztályt. Az Y- és a Zgeneráció tagjai már teljesen más világba születtek, mint a saját korosztályom, ők
az interneten nevelődtek, más tempóhoz szoktak, másfajta a valóságérzékelésük
és az asszociációs rendszerük, befogadóként is máshogy néznek színházat. Sikeres
tanulási folyamaton vagyunk túl és kölcsönös az egymás megértése, hiszen a
közönség megújításában szükség van a fiatal nézők megértésére. Folyamatosan
törekszünk arra, hogy megszólítsuk és behozzuk a fiatalabb generációt is
színházunkba. Az ifjúsági programunkon túl számos eseménnyel és előadással
aktivizáljuk a fiatalok kinevelését, színházszeretetét, hogy a színházat értő és érző
közönséggé váljanak. Ennek egyik eszköze a hatékony marketing és színvonalas PR
tevékenység, a másik a fiatal, tehetséges kollégák bevonása, a független
társulatok jelenléte, a koprodukciók, harmadik pedig az új terek használata. Ezek
mind hozzájárultak a közönség újulásához. Ezt a tendenciát látványosan
megsegítette a Radnóti Tesla Labor nyitása, és megfelelően pozicionált profilja és
repertoárja. A jegyárak kialakításánál erre külön figyelünk, a 20%-os
diákkedvezmény mellett szeretnénk bevezetni csak a Radnóti Tesla Laborban a 30
év alattiak kedvezményét is.
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Már egy ideje sokszor és szívesen gondolok úgy a Radnóti közönségére, hogy
általuk szeretve vagyunk. Mindig őszinte kíváncsisággal ülnek be a nézőtérre. Árad
belőlük egy eleve létező nyitottság, érzékenység, művelődni vágyás, a
jobbításban való közösségvállalás. Az intenzív visszajelzésekből érezhető, hogy a
közönségünk szociálisan érzékeny, társadalmi problémákra reagáló színházként
tartja számon a Radnótit és elvárja a párbeszédet.
Kommunikáció, PR, sajtó
A fentiek fényében összehangolt, integrált és intenzív kommunikációs munkát
végzünk, amitől a jövőben sem térünk el. Ennek számos specifikációja van a
felületek és témakörök mentén. Kommunikációs tevékenységünk szerves részét
képezi a közönségünkkel történő közvetett és közvetlen kapcsolattartás, ennek a
munkának is köszönhető az évről évre növekvő nézőszám, Baráti Kör és
bérletvásárlók száma, valamint a Facebook és Instagram oldalaink kedvelőinek
növekedése is.
Viszonyításképpen néhány adat:
2015|2016 évad végén a nézőszám 49.303 fő volt,
2018|2019-es évadban 58.393 fő.
2016-ban 9.839 volt a Facebook oldalunk követőinek száma,
2020 augusztus végén 19.000-es a követőtábor.
2015|2016-os évadban 283 a sajtómegjelenések száma,
2018|2019-os évadban 442.
Az elmúlt években jelentősen átrajzolódott a médiatérkép, sokkal kisebb
lehetőséget adva a kulturális tartalmaknak, azok kedvezményes reklámjainak,
egyáltalán a kulturális ajánlóknak, riportműsoroknak. Leginkább az online térre
korlátozódott az imént sorolt műfajok megjelenése. A platformok javarészt már
csak díjazásért cserébe tudnak megjelenést biztosítani, ahogyan az elektronikus
sajtónál is tendencia, hogy pusztán a kultúra jogán az ingyenes megjelenés
lehetősége egyre csökken. Sok együttműködést kötünk, ezeknek komplexebb PR
hozadéka van, de vásárolunk reklámfelületeket is a célközönség és a szakma által
olvasott lapokban, portálokon.
Az adott évadra készített kommunikációs terv gerincét az új bemutatók képezik.
Sajtó- és marketingkampány előzi meg és kíséri végig a bemutatásra szánt
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előadásokat az olvasópróbától indítva a premiert követő minimum egy hónapon
keresztül. Minden felületünket és médiapartneri együttműködésünket
kihasználjuk. Tematizáljuk, tipizáljuk, testre szabjuk a médiumoknak szánt
tartalmakat, amiket sokszor mi generálunk és gyártunk. A bemutatott előadások
média- és sajtóportfólióját a honlapunkon megjelentetjük, egy részét közzétesszük
a Facebook és Instagram oldalunkon is .
A honlap látogatottsága és az interneten vásárolt jegyek száma folyamatosan
növekszik. A FB posztok jelentős része a weboldalunkra vagy a blogunkra tereli a
nézőinket. Blogunkon és a Youtube csatornánkon folyamatosan fenntartjuk az
érdeklődést előadásaink és a színházban folyó munka iránt. A Facebook és
Instagram oldalainkon kizárólag a Radnótit érintő, érdeklődést fenntartó
tartalmakon keresztül igyekszünk a nézői figyelmet megtartani, interjúkat közlünk
és megosztunk a készülő előadások alkotóival, beszámolunk az olvasópróbák, nyílt
próbák eseményeiről, közönségtalálkozókról, díjainkról, fesztivál- és
vendégszerepléseinkről, videókat teszünk ki a közösségi oldalainkra, a
bemutatókhoz bejátszókat, videóklipeket, beharangozókat készítünk. Az évados
kiadványunk folyamatos tartalmat szolgáltat a közösségi médiacsatornáinknak. A
kiadványban megjelent interjúkat, kortárs szövegeket és a színészeink személyes
vallomásait a blogunkon tesszük közzé. Hírlevelet havi 1-2 alkalommal küldtünk ki,
az aktuális híradásokon túl beszámolók, személyes hangvételű megszólalások
jellemzik tudósításainkat.
A COVID-19 járvány teljesen felbolygatta a megszokott közönségkapcsolati
forrásokat és impulzusokat. A direkt kapcsolatokat és a valós színházélményt
felváltották a viszonylag rossz minőségben felvett színházi előadások, home-made
előadóművészi tartalmak, melyek pillanatok alatt árasztották el az online teret és
tarolták le annak a lehetőségét, hogy intézmények (színházak, tévécsatornák,
filmarchívumok) összefogásában, átgondolt stratégia mentén sugározzanak
tartalmat. Ezekért minimális díjat kérve kis mértékben kompenzálhatták volna a
színházak jegybevétekiesését. Nem beszélve arról, hogy az ingyen tartalmakhoz
hozzászoknak a nézők. Ebben az őrületes online-zajban és dömpingben nehezen
lehetett meghallani az érvényes és értékes megszólalásokat. Rengeteg energiát és
munkaórát töltöttünk el a járvány okozta, hirtelen kialakult és ismeretlen helyzet
kezelésével. A Radnóti Színház kommunikációs stratégiája az volt, hogy a kevés
megszólalásunk önazonos és hiteles legyen, és „kifénylődjön” a sokminden közül.
Így a közösségi lét érzését felidézve és erősítve, ami elsőként hagyott űrt a napi
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felolvasást,

Paulay-ügy – A szomszédos építkezés miatt előállt kényszerhelyzet rendkívül sok
nehézséget okozott, ennek ellenére igyekeztünk lehetőségeket kovácsolni az
építkezés okozta kényelmetlenségből és pozitív kommunikációs stratégiát
alkalmaztunk. A pontos belső és a külső kommunikáció folytonos sulykolásával
mind a munkatársak, mind a nézők pozitív változásnak élték meg a
„kényszerállapotot”, bár arra nem számítottunk, hogy a beígért 1 évadból
legalább 3 lesz. Arra törekszünk, hogy minél gazdaságosabb legyen ez a sokhelyszínes élet, de megsokszorozódott az elvégzett munka, valamint a költségek
is, miközben a humán kapacitásunkat nem növeltük. 7 helyszínnel indultunk neki
az átmeneti évadnak, a helyszínek száma szerencsére csökken, a 2020|2021-es
évadban csak 5 helyszínünk marad, amiből mára 3 a sajátunk. Az átmeneti évadok
hívószavai, mint az együttműködés, az elmozdulás és a komfortzóna elhagyása, a
döntések és következményeik segítették a nézőben is a megértés a társulat
hozzáállásáról. Ebben az évadban az újra szó lesz, ami kézen fogva vezet minket.
Marketingstratégia
4 évvel ezelőtt a csapatomnak célul tűztem ki, hogy a Radnóti Színház a budapesti
kulturális palettán láthatóbb és sikeresebb legyen. Ezt az elmúlt 4,5 évad
gazdagon igazolta: új irányok kijelölésével, változtatásokkal, innovatív
elképzelések megfogalmazásával újrapozicionáltuk a Radnóti Színházat,
folyamatosan erősítjük, fejlesztjük, és mára elmondható, hogy a Radnóti egy
nyitott, impulzív és 21. századi színházzá vált. A budapesti művészszínházak
palettájára pedig teremtettünk egy kortárs szellemiségű, modern stúdiószínházat,
a Radnóti Tesla Labort, amely nemcsak egy újabb játszóhelye a színháznak, hanem
stratégiailag átgondolt szereppel bír mind a színház életében, mind pedig a
független szcéna megsegítésében. A nézői és a szakmai visszajelzések sikeresnek
tartják a változtatást. A Radnóti Színház talán most éli a negyedik „aranykorát”,
ami az elmúlt négy és fél év karakteres változtatásainak köszönhető. Sajnos nem
tudunk nagy marketingköltségvetéssel dolgozni, éppen ezért olykor az erőn felüli
kreatív megoldásokat keressük, ehhez pedig számos együttműködőt
sorakoztatunk fel, kialakítva a kölcsönös erőforrásokhoz mérten a win-win
helyzeteket, az ideális eléréseket és eredményeket. Mindezért folyamatosan kell
újabb és újabb erőtereket kigondolni és menedzselni. De semmihez nem volt
mérhető az a kataklizma, amit tavasszal a COVID-19 járvány okozott globálisan.
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Épp a tervezhetőség, a stratégiagyártás szűnt meg a pandémiával. Jelen esetben
nem értelmezhető egy propaganda időzítése, sem a költsége. Főleg úgy, hogy erre
a területre sosem jut elegendő a költségvetésből, így nincs felesleg vagy tartalék a
bizonytalanra. A 2019|2020-as évadban is célunk volt, hogy az évek óta fennálló
100%-os nézettséget megőrizzük. Ezt sajnos a járványhelyzet felülírta, a nézettségi
statisztikánkat 2020. március 12-én 98,15%-os eredménnyel zártuk. Az elmúlt
évek alatt folyamatosan növekedett a közönségünk száma (2017|2018: 50.392
néző, 2018|2019: 58.393 néző), ám idén relációban értékelhető adattal nem
szolgálhatunk, március 12-ével 37.802 fős a nézőszámunk.
A fiatalabb réteg jegyvásárlási szokásait is figyelve alakítottuk a kommunikációs
eléréseket. Az online és offline hirdetéseink arányát és jellegét, megjelenési
felületeit így a részben megváltozott igények határozzák meg. Az online
marketing tevékenység nagyobb hangsúllyal van jelen a marketinstratégiánkban,
melyet főképp a közösségi oldalakon, jórészt online hirdetéseken keresztül
folytatunk, hogy az internethasználó közösséget minél hatékonyabban elérjük. Az
előző évadhoz képest jelentősen nőtt a Facebook és Instagram oldalaink
kedvelőinek (jelenleg 6.518, tavaly 5.268 fő) száma. A PR munka, a
reklámtevékenység, a social média jelenléten túl, direkt eléréseink vannak a
rendkívül színvonalas hírleveleinkkel (havi 1-2), a színházban elérhető évados
kiadvánnyal, a merchandising termékeinkkel (jelvények, képeslapok,
molinótáskák) és az előtérben kihelyezett monitorokon futó, a színházat
népszerűsítő tartalmakkal. Együttműködünk számos klubbal, egyesülettel,
alapítvánnyal, akiknek kiajánljuk az előadásainkat kulisszajárással egybekötve.
Ezzel a hálózatépítéssel is jelentősen elősegítettük a közönség frissítését.
Együttműködőink az elmúlt négy és fél évben: Magvető Kiadó, World Press
Budapest, UNICEF, Metropolitan Egyetem Animációs Tanszék, Lengyel Intézet,
Cseh Centrum és az EUNIC Hungary, Marquard Media, Baltazár Színház,
Igazgyöngy Alapítvány, Volvo Magyarország, Hospice Alapítvány, THEFOUR.
Fontosnak tartom azokat a megjelenéseket is, amikor személyemben képviselem
a színházamat, a szakmát mint női vezető. Erre volt alkalmam a négy év során a
Google Nőnapon, az Amerikai és Francia Kereskedelmi Kamaráknál, az ElmüÉmásznál, a Telenornál és most szeptemberben a Forbes Women’s Summiton
arról beszélni, hogy női vezetőként mit teszek, mit tehetek a területemért, a
színházért.
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Hamarosan nagy jelentősége lesz a kulturális magánbefektetés és a fundraising
szerepének, ám hazánkban még mindkettő gyerekcipőben jár. Pedig a kulturális
TAO megszűnésével még nagyobb igény van ezekre a kezdeményezésekre.
Számunkra – különösen mert állami forrásokra támaszkodunk – ez bátor lépéseket
igényel. Bármilyen is a gazdasági helyzet, a sikeres adománygyűjtés alapja egy jó
stratégia. Ezt kell a jövőben felépítenünk.
Színészeink népszerűsítését folyamatosan tápláljuk: interjúkat szervezünk; az
előadásokhoz egyedi ötletek alapján, őket fókuszba helyezve készítünk trailereket;
művészi igényű fotósorozatot készíttetünk, melyet egész évben használunk; a
Facebookon folyamatosan őket helyezve előtérbe posztolunk információkat,
eseményeket; az együttműködéseinket ők erősítik arcukkal, kiválóságukkal
(Hospice, Unicef, Irodalom Éjszakája, Magvető-est stb.). Sokat segített ennek a
törekvésünknek az évados kiadványunk, melynek kétharmad részét a színészekről
szóló tartalmak teszik ki szövegben és képben. Szívesen gondolkodunk velük a
közös kreatív munkákban, ötletekben, valamint ügyek képviselésében.
Kiemelkedő jelentőségű volt a marketingmunkánkban, brandépítésünkben a
Radnóti Magazin létrehívása, melyben partnerünk a Marquard Media. A 96
oldalas, prémium minőségű kiadvány olyan tartalmat nyújtott közönségének,
amire hazánkban a színházi szakmában nem volt még példa. Az európai szintű
magazin dizájnban és tartalomban kiemelkedik a szokásos színházi évadközlő
programújságok közül, és 2018-ban a Kreatív Media Design verseny díjazottjai
között a kategória első helyezettje lett. Az évadonként megjelenő
kiadványsorozat, amiben interjúkkal, kortárs írók szövegeinek első
megjelenítésével és a színészeink nem szokványos bemutatásával, személyes
vallomásaikkal keltjük fel a közönség érdeklődését, így megszólítva újabb
rétegeket is. A közönségünk a magazinon keresztül érti és érzi, hogy mi ma a
Radnóti Színház. Kifejezetten cél volt, hogy művészeket kérjünk fel a közös
munkára. Fotóművészek: Rádóczy Bálint, Dobos Tamás, Máté Balázs, Bácsi Róbert
László. Képzőművészek, grafikusok: Tóth Andrej és Yann Baillieul. Kortárs írók:
Nádasdy Ádám, Tóth Krisztina, Fekete Ádám, Krusovszky Dénes, Totth Benedek,
Földényi F. László, Mécs Anna, Szálinger Balázs, Forgách András, Péterfy Gergely.
Az ingyenes magazint részleteiben online is elérhetővé tettük honlapunkon. A
2020|2021-es évadban a kiadványt digitálisan jelentetjük meg a környezettudatos
és gazdasági szempontok miatt. A vizuális és interaktív tartalom olyan élményt ad,
amely a nézőkkel érzelmi kapcsolatot teremt.
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A fentebb bemutatott és kijelölt metodika szerint haladunk tovább, de a digitális
erőtér hódításával folyamatosan újra kell gondolnunk a marketing és
kommunikáció területeit. A nem is olyan távoli jövőben több interaktivitás,
távélmény-okozás kerül előtérbe, úgy is mint a streamingelés, a podcastok,
valamint a mozgóképes megjelenések újításai.
Helyi közösségekben gondolkodás
A Radnóti Színházat mint lokális kontextusban gondolkodó és értékteremtő
helyet definiáltam: amikor a színházra mint konkrét lokációra gondolok, nem a
postacím és a GPS koordináták jutnak az eszembe, hanem egy olyan kulturális
intézmény, amely az ország, a város, a kerület és az utca, azaz nagyobb és kisebb
közösségek függvényében létezik. Éppen ezért tartottam az előző években
rendkívül fontosnak az Irodalom Éjszakáját, amely láthatóságban mindössze egyegy estét jelentett az adott évadunkban, az előkészítési munkálatok és az
esemény során mégis bekapcsolódtunk a VI. kerület számos izgalmas
helyszínének, a külföldi kulturális intézetek és budapesti nagykövetségek életébe.
Ehhez hasonló programokra a jövőben is nagyon nyitott vagyok, és a Radnóti Tesla
Labor révén már a VII. kerületre is kiterjesztettük a hatóterünket – párbeszédben
vagyunk a VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatával, hogy gondolkodjunk
együttműködésekben, közös projektekben. Hiszek benne, hogy e
kezdeményezések által résztvevőként mindannyian gazdagodunk, tanulunk, és
ami a legfontosabb, cselekvően vagyunk jelen az adott kontextusban, amelyben
élünk és dolgozunk.
Együttműködések
„Legöregebb” partnerünk a Magvető Kiadó, 1996 óta tartó együttműködésünket
az elmúlt négy és fél évben még szorosabbra fűztünk. Ünnepi könyvheti Magvetőest 24 éve hagyomány a Radnótiban, amellyel kapcsolódni kívánunk a kortárs
magyar irodalmi élethez. Idén rendhagyó módon nem a színházban, hanem az
interneten zajlott az esemény, a Líra Könyv Facebook oldalán. A Magvetővel több,
sikeres könyvbemutatót is szerveztünk az évek során. Különleges színházi
könyvbemutatóként készült el a Szövegséták Esterházyval című estünk Az olvasó
országa kötet megjelenése alkalmából, felléptünk vele a Margó Fesztiválon és a
repertoárunkon is tartjuk. A MÉR (Magvető és Radnóti) az együttműködésünk
fiatal tagja, 2020-as, egy olyan közösségi és alkotói terep, ahol találkozik a kortárs
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szépirodalom és a drámapedagógia. A jelentkezők a foglalkozásokon a Magvető
Kiadónál megjelent kortárs versekkel és novellákkal ismerkedhetnek a
drámapedagógia eszközeinek segítségével, és a kreatív írás módszerével maguk is
alkothatnak. A kiadó jóvoltából az elolvasott könyveket a diákok megkapják.
Szintén idei az a közös projekt, amit a Radnóti, a Magvető Kiadó és a Volvo hívott
életre, egy ingyen hallgatható hangoskönyv, ami podcast formátumban
népszerűsíti a kortárs magyar irodalmat. 18 szerző 27 novelláját olvassák fel a
Radnóti színészei. Ez a projekt 2020 októberében debütál.
Az UNICEF Magyarországgal és a Líra alkiadójával, a Menő Könyvek kiadóval is
együttműködtünk, amikor egy különleges jótékonysági könyvbemutatóval
egybekötött anya-lánya talkshow-val felavattuk új játszóhelyünket, a Radnóti Tesla
Labort. Az eseménybe bekapcsolódott a Radnóti Színház Ifjúsági tagozata is. A
nézők mind a könyv, mind a belépőjegy megvásárlásával az UNICEF
Magyarországot támogatták.
Egyéni és egyedülálló programként megvalósítottuk a SZÓVAL elnevezésű
sorozatunkat, melynek lényege, hogy rendszeresekké váljanak a színház műsorán
megjelenő előadásokat kiegészítő beszélgetések, melyek az előadás bizonyos
témáiból kiindulva különböző társadalmi problémákat járnak körül. A felkért
hozzászólók más-más területről érkező szakértők – igyekszünk minden alkalommal
több aspektust megtalálni, és ezeket ütköztetni egymással. Fontos szempont az is,
hogy a beszélgetések során a nők nézőpontjából is megvizsgáljuk az adott
problémakört. A Radnóti Színház nagyobb teret kíván adni a nőket érintő
témáknak.
A SZÓVALokon túl szinte minden bemutatónkhoz tartunk közönségtalálkozókat is.
A Színházak Éjszakája programsorozat pedig sokat lendít az évadindítás
népszerűsítésében.
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Társadalmi felelősségvállalás és az esélyegyenlőség
A társadalmi felelősségvállalás és az esélyegyenlőség fontosságát ötödik éve
képviseljük. Segítségünkkel az 1%-os kampány PR munkája felhívta a színházba
járók figyelmét a Romaster Alapítványra, valamint az Igazgyöngy Alapítványra.
Idén először, a járvány miatt a színház magának gyűjtötte az 1%-os felajánlásokat,
a Radnóti Színházért Alapítványnak, ami azonnali segélyt adott (1.940.000 Ft
értékben) a Radnóti vendégművészeinek és azon kollégáknak, akik nem
alkalmazotti státuszban vannak. Népszerűsítettük a Színházi Szolidaritási Alap
kezdeményezését és a FESZ adománygyűjtő akcióját. Támogattuk színházjegyekkel
az Aszódi Javítóintézet egy csoportját, hogy az Ádám almái című előadásunkat
megnézzék és 2017 óta minden évben az ARC kiállítás díjazottjait. Számtalan
iskolának, kulturális programnak, vetélkedőnek és kiállításnak adtunk és adunk
programjaik támogatásául tiszteletjegyeket az évadok során. Valamint eljuttattunk
több száz Bárány Boldizsár CD-t a hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó
intézmények számára.
Művészeti tevékenységünkkel örömmel támogatjuk az esélyegyenlőséget segítő
kezdeményezéseket. A repertoár összeállításánál is szempont, hogy a
bemutatóink felhívják a figyelmet aktuális társadalmi problémákra és felébresszék
az emberekben a szolidaritást. A 2021|2022-es évadban a Radnóti Tesla Laborban
tervezzük megvalósítani az ArtMan Egyesülettel közös együttműködésünket, akik
inkluzív szemlélettel készítenek kortárs táncszínházi előadásokat sérült és ép
előadók közreműködésével. Valamint a női esélyegyenlőség jegyében nőknek
szóló drámaíró pályázat kiírását tervezzük az Egyenlítő Alapítvánnyal és a
Terézanyu Pályázattal közösen.
A Radnóti Színház és a Radnóti Tesla Labor nézőtere akadálymentesen
megközelíthető. A Radnóti Színházban az épület adottságai miatt a mosdók
akadálymentesítését sajnos nem lehet megoldani. A hallókészüléket viselő nézők
számára indukciós hurok áll rendelkezésre a Radnóti nézőterén. A jövőben
szeretnénk audionarrációval kiegészített előadásokat is tartani.
Ezeknek a társadalmi célú vállalásoknak az üzenete eljut a nem színházba járókhoz
is. A színházunk állandó CSR munkát végez az edukáció frontján is a Radnóti
Ifjúsági Műhely immár hatodik éve sikeres működtetésével. Az évek során több
száz diák ingyenesen vett részt heti rendszerességgel a hosszútávú programunkon,
és több ezer diák részesült az előadások felkészítő és levezető foglalkozásaiban.
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A Radnóti Színház színházi nevelési és művészetközvetítési tevékenysége:
Radnóti Ifjúsági Műhely
Öt évvel ezelőtti pályázatomban egyik legfontosabb célkitűzéseként jelöltem meg
színházunk ifjúsághoz kapcsolódó programjainak továbbvitelét és kiteljesítését.
Azzal, hogy megfelelő teret és támogatást adtunk a Radnóti Ifjúsági Műhelynek,
mára elmondhatjuk, hogy az előadásaink mellett az ő munkájuk a színház egyik
legsikeresebb és leglátványosabb tevékenysége.
Hiszem, hogy a legfiatalabb nemzedékekkel való foglalkozás a színházban is a
legjobb befektetés. Az egész társadalom lesz több azáltal, ha a felnövekvő
generációk visszatérő, értő befogadói lesznek a jövő színházművészetének. Az
ifjúsági műhely ezt a nevelőmunkát többféle foglalkozástípus felkínálásával teszi:
élmény-, játék- és alkotásközpontúan segíti az előadásokra hangolódást, azok
feldolgozását, eközben lazít a színpad és a nézőtér közötti hagyományos
határvonalon. A hosszútávú program résztvevőinél kialakul a színházhoz kötődés,
és a személyiségük fejlődik az érzékenyítő foglalkozások által. A színházi nevelési
tevékenység olyan célközönséget is elér, amely a műhely nélkül nem kerülne a
darabok és a színház közelébe.
Számomra ez a tevékenység egyfajta misszió is. Meggyőződésem, hogy egy
budapesti művészszínháznak feladata a társadalmi felelősségvállalás. Miután a
fenntartónk erre a tevékenységre külön nem kötelez bennünket, ez valóban a
színház CSR tevékenysége, amelynek finanszírozását részben önerőből, részben
pályázati forrásokból oldjuk meg. Sajnos idén egyelőre csak a költségvetés 10%ára van fedezetünk pályázati forrásból. Ennek ellenére nem szeretném (és
mindent el fogok követni ennek érdekében), hogy anyagi okok miatt kelljen
csökkenteni a munkatársak létszámán, a műhely munkájának volumenén.
Hosszútávon sem szeretnék lemondani erről a küldetésünkről, és beáldozni azt,
amit eddig felépítettünk. Ezt várjuk el magunktól, ezt várja el tőlünk a
közönségünk!
Mi az a RIM?
A Radnóti Színház színházpedagógiai műhelye, a RIM – Radnóti Ifjúsági Műhely –
2015-ben jött létre. Ennek keretében az elmúlt öt év során a színházi nevelési és
művészetközvetítői tevékenysége az óvodás kortól egészen a felnőtt
generációknak szóló programokig szélesedett ki.
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Munkatársak
Durst Mónika: a Radnóti Ifjúsági Műhely vezetője. Bölcsész diplomáit az ELTE-n
szerezte 2000-ben. Drámapedagógusként, gyerekszínjátszó rendezőként
különböző közintézményekben és a Független Színháznál szerzett tapasztalatot.
Pszicho- és szocio dramatistaként civil kezdeményezésekben és projektekben
dolgozott. Részt vesz a hazai szociodráma-képzés kidolgozásában és tananyag
megalkotásában. Hosszútávú célja nyitni a műhellyel a közönség és a részvételi
színházi formák felé.
Mlynarik Júlia: Jelenleg harmadéves hallgató a Színház- és Filmművészeti Egyetem
drámainstruktor – drámajátékos szakirányú képzésén. Szakmai gyakorlatát a
Radnóti Színházban végzi (2020|21-es évad), de már korábban is kapcsolódott a
műhelyhez, a hosszútávú programban volt csoportvezető, tartott többlépcsős
foglalkozásokat és 2020-ban elindította a MÉR (Magvető és Radnóti) elnevezésű, a
színházi
nevelésbe
az
irodalmat
mint
társművészetet
bevonó
foglalkozássorozatot.
Szendrey Gitta: A debreceni Ady Endre Gimnázium dráma tagozatán érettségizett,
majd a Színház- és Filmművészeti Egyetem első drámainstruktor – drámajátékos
szakirányú képzésén tanult, ahol 2017-ben szerzett diplomát. 2020-ban a Károli
Gáspár Református Egyetem színháztudomány mesterképzésén diplomázott. 2017
óta Katarzis Komplex Művészetterápiát tanul a Lelki Egészségvédő Alapítványnál.
2018 szeptembere óta tagja a RIM csapatának. Célja, hogy a színházi nevelést
minél szélesebb körben megismertesse minél több korosztállyal, és szeretne új
utakat nyitni ebben a műfajban.
Széplaki Nóra: 2017-ben diplomázott a Színház- és Filmművészeti Egyetem első
drámainstruktor – drámajátékos szakirányú osztályában mint színházi nevelési
szakember. 2015-ben egyik alapítója a RIM – Radnóti Ifjúsági Műhelynek. 2018
szeptembere óta a Károli Gáspár Református Egyetem színháztudomány
mesterképzésének hallgatója. Úgy tartja, a színház- és drámapedagógia új utakat
és lehetőségeket, fontos találkozásokat és fejlődési lehetőségeket tartogat a
résztvevőknek. Éppen ezért célja, hogy minél több gyermek és fiatal felnőtt
életébe csempészhesse bele e két műfajt.
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A RIM programjai 2016 január – 2020 augusztus között
A RIM hosszútávú ifjúsági programja az alábbi tevékenységeket végzi:
● A hosszútávú csoport: két évadon át tartó színházpedagógiai
műhelymunka, amely jelenleg a középiskolás és egyetemista diákok
számára (korábban felső tagozatosoknak is) kínál az első évben heti
rendszerességgel, majd a második évtől tematikus turnusokban
foglalkozásokat.
Hosszútávú programunk szerves részei az ún. másodéves projektek. A
diákok a második RIM-es évük megkezdésekor nem a heti rendszerességű
műhelymunkát folytatják, hanem – a középiskolai fakultációhoz hasonlóan
– kiválaszthatnak egy pár hónapos drámapedagógiai vagy színházi
alkotófolyamatot (pl. filmes, bábos, improvizációs stb). Így új csoportba
csatlakozhatnak, és azzal foglalkozhatnak intenzíven, ami az első évük
tapasztalatai alapján megragadta érdeklődésüket.
● Színész-rendező – a RIM diákjainak és a Radnóti Színház társulati tagjainak
együttműködése előadásfolyamatokban.
● Próbafolyamat követése – a RIM lehetőséget biztosít egy-egy diák
számára, hogy a Radnóti egy-egy készülő előadásának próbafolyamatát
végigkövesse, próbanaplót írjon róla. Így a diákok testközelből ismerhetnek
meg egy színházi alkotófolyamatot.
● Diák interjú – a RIM-es diákok életkori kérdéseket feldolgozó interjúi a
Radnóti Színház társulatának tagjaival.
● Témahét – minden év januárjában megrendezett egyhetes program a
hosszútávú csoportok diákjai számára, mely során a résztvevők a Radnóti
társulatának tagjaival, kortárs színházi alkotókkal, művészekkel, színházi
szakemberekkel dolgoznak együtt.
● Ifjúsági előadások: A RIM-es diákok által létrehozott, korosztályukat
markánsan érintő társadalmi
témákat feldolgozó
előadások.
Feldolgozott témák voltak: nőiség kérdése (Keretek között, 2016);
tinédzserkori szexualitás és abból fakadó frusztrációk (Kicsiny
szexualitásunk apró titkai, 2017); önbizalomhiány és megfelelési kényszer
(Önbiztosító, 2017); el nem küldött levelek (UtóÍratok, 2018); Szép Ernő
egyfelvonásosai diákszemmel (Krémes, 2019).
● RIM-tábor – egyhetes nyári drámapedagógiai és alkotótábor.
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● Gyakornoki program – a RIM elballagott diákjai gyakornokként
csatlakozhatnak az ifjúsági programhoz.
A RIM közoktatáshoz kapcsolódó programja az alábbi tevékenységeket végzi:
● Többlépcsős program (osztályoknak): előadások befogadását és
feldolgozását segítő program – beszélgetésen, színházi és drámajátékokon
keresztül a résztvevők az előadás fókuszában álló témákról, illetve egyes
előadások különleges színházi formanyelvéről gondolkodnak közösen.
Részei: előadásra felkészítő foglalkozás, az előadásnézés megszervezése,
kulisszajárás (igény esetén), előadás feldolgozását segítő foglalkozás.
● Nyomonkövető program: együttműködési program általános iskolás és
középiskolás osztályok számára. A regisztráló osztályok és pedagógusok
közösségi témák, kérdések dramatikus feldolgozásával való segítése.
● Az Ofélia árnyszínháza című előadás kapcsán
foglalkozások óvodásoknak és alsó tagozatosoknak.

tematikus

tanító

● Diák-előadások iskolákban – a hosszútávú csoportok előadásainak
díjmentes utaztatása középiskolákba, azok után feldolgozó beszélgetések
tartása.
● Közönségtalálkozó-beszélgetés
számára.

az

alkotókkal

gimnáziumi

osztályok

A RIM felnőtteknek szóló programjai:
● P+R - Pedagógus és Radnóti – A Radnóti fontos „parkolóhelye”
pedagógusok számára, célja, hogy szorosabbra fűzze a tanárok és a színház
közötti kapcsolatot, és segítse a többlépcsős program minél több
osztályhoz való eljuttatását.
● Pedagógus workshop – kifejezetten
drámapedagógiai workshopok.

a

pedagógusoknak

szóló

● Főpróba és beszélgetés (pedagógusoknak): előregisztrációs lehetőség az új
bemutatók főpróbáira és az azt megelőző zártkörű beszélgetésekre.
● Színházpedagógiai évadnyitó pedagógusoknak.
● Közönségtalálkozó-beszélgetés az alkotókkal felnőttek számára.
● Felnőtteknek szóló, előadásokhoz kapcsolódó tematikus workshop.
● Kulisszanyitogató felnőtt csoportok számára.
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RIM együttműködések:
● RIM részvétel az Ördögkatlan Fesztiválon három egymás utáni
alkalommal: 14 éves kortól elérhető társadalmi témákat feldolgozó
tematikus foglalkozások a RIM hosszútávú programjához tartozó diákok
bevonásával. (Témáink: a pénz értéke; online kortárs párkeresés;
továbbtanulás és élet külföldön vagy Magyarországon; önismeret és
önmagunk megtalálása; szabad döntéshozatal.)
● UNICEF és RIM együttműködése két alkalommal.
o A nemzetközi gyermeknap keretében a hosszútávú programunk
diákjainak bevonásával egy figyelemfelhívó kampány során.
o A Nőnek kódolva – anya lánya bizalmasságok könyvbemutatón.
● Tematikus workshopok civilek számára a Színházak Éjszakája keretében.
● MÉR – A Magvető Kiadó és a Radnóti Színház együttműködésével létrejött
színházpedagógiai és irodalomközvetítési program, ahol találkozik a kortárs
szépirodalom és a drámapedagógia, az írott szöveg és a fiatalok őszinte
gondolatai. A MÉR egy állandó csoport számára kínál heti rendszerességű
foglalkozásokat, a programot a Magvető Kiadó könyvekkel támogatja.
A RIM eredményei számokban:
Közoktatáshoz kapcsolódó programok:
● 25 színházi előadáshoz készült felkészítő és/vagy feldolgozó foglalkozás
● 171 háromlépcsős foglalkozás került megtartásra
● 35 nyomonkövető foglalkozás került megtartásra
● ezek során közel 5500 diák vett részt a színház közoktatáshoz kapcsolódó
drámapedagógiai munkájában
● ennek során 57 oktatási intézménnyel kerültünk kapcsolatba
● 138 pedagógussal dolgoztunk közvetlenül együtt.
P+R program:
● 17 pedagógusoknak szóló alkalmat szerveztünk
● két színházi évadnyitót szerveztünk kifejezetten a Radnótihoz kapcsolódó
pedagógusok számára
● P+R programunknak jelenleg 138 pedagógus a tagja, ebből 37
pedagógussal vagyunk szorosabb, rendszeresebb együttműködésben.

Kováts Adél pályázata
a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakörének betöltésére 2020.

48

A hosszú távú színházpedagógiai program:
● 462 foglalkozást tartottunk a program keretében
● 261 általános iskolás, középiskolás vagy egyetemista diákot értünk el
● Az elmúlt években a radnótis fiatalok öt, a diákok által összeállított
személyes hangvételű előadást mutattak be. Ezen előadások játszási
helyszíne a Keres Emil Próbaterem mellett több budapesti és környékbeli
oktatási és kulturális intézmény volt, és körülbelül 700 érdeklődőhöz
jutottak el. (játszási helyeink: Gárdony, Művészetek háza; Jedlik Ányos
Gimnázium; Berzsenyi Dániel Gimnázium; Fogasház – kortárs irodalmi
fesztivál; Lengyel Intézet, Keres Emil Próbaterem – a Színházak Éjszakája
keretében.)
Felnőtteknek szóló programok:
● 2018-ban elindítottuk a felnőtt korosztályt megszólító színházpedagógiai
programunkat, amely során egy-egy repertoáron lévő előadást dolgoztunk
fel a színház alkotóinak közreműködésével
● A program eddig 8 alkalommal került megrendezésre
● Körülbelül 200 fő vett részt ezeken a programokon.
A RIM tervezett színházi nevelési tevékenysége a 2020|2021-es évadban:
A háromlépcsős program továbbfejlesztése. A színházi előadások rendezői
formanyelvének és a darab tematikájának befogadását és feldolgozását segítő
foglalkozások továbbvitele. Új foglalkozások tervezése az új bemutatókhoz
kapcsolódóan. A már meglévő foglalkozások frissítése, átdolgozása.
● A hosszútávú, egész évadon átívelő, heti rendszerességű gimnazista és
egyetemista csoportok foglalkozásainak folytatása. A csapatok tagjai a közös
játékokon keresztül fejlesztik ön- és társismeretüket, reflektív
gondolkodásukat, kreatív önkifejezésüket. Részt vesznek a hosszútávú
ifjúsági program fentebb felsorolt további programjain és általuk további
iskolákat érünk el. Ezt a munkát a második évben egy projektmunkával zárják
a diákok, amely fókuszálja az első év során fejlesztett készségeket és lezárja a
munkafolyamatot.
● Egy évadzáró részvételi színházi produkció létrehozása a Radnóti Tesla
Laborban, amelynek címe Tesla Töltőállomás. Lehetőség esetén ennek a

Kováts Adél pályázata
a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakörének betöltésére 2020.

49

produkciónak a továbbjátszása, szélesebb körű bemutatása a VII. kerületi
oktatási és kulturális intézményekben.
● Pedagógusoknak szóló főpróbanézési lehetőség és ahhoz kapcsolódó
színházi nevelési programok biztosítása.
● A gyakornoki program folytatása.
● A Magvető Kiadó és Radnóti Színház együttműködésének folytatása.
A 2021-2026 közötti időszak tervei:
● A Radnóti Ifjúsági Műhely jelenlegi programkínálatának dinamikus
továbbfejlesztése.
● A színházi nevelési programok célközönségének kiszélesítése.
● Nyitás a részvételiségen alapuló színházi formák és a civil közönség felé.
● Párbeszédet kezdeményezünk más színházi nevelési műhelyekkel a színházi
nevelési műfaj hazai megerősítéséért.
● Folytatjuk az együttműködést a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel a
drámainstruktori gyakorlati hely biztosításán keresztül.
● A következő évek feladatának tekintjük a műhely csoportvezetőivel, hogy a
szisztematikus és fenntartható építkezéshez további együttműködéseket
keressünk.
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Nemzetközi együttműködések
A Radnóti Színházat szeretném fokozatosan bekapcsolni a nemzetközi színházi
vérkeringésbe – külföldi előadások befogadásával, utazások és turnék
támogatásával, nemzetközi együttműködések kiépítésével. Ennek komolyabb
megvalósítása természetesen egy sajátos működésmódot igényel, amely egy
társulat- és repertoáralapú színház esetében nagy kihívás elé állítja mind a
színészeket, mind a háttérben dolgozókat, továbbá financiálisan is komoly terhet
ró a színházra, nem beszélve arról, hogy minél többet utazunk, annál inkább
csökken a budapesti jelenlétünk. Az igazgatói működésem első éveiben a Radnóti
itthoni újrainstallálása volt a fő célom, később pedig az átmeneti évadok
konszolidált megélésére kellett fordítanunk az energiáinkat – így a nemzetközi
hálózatépítésre csak ezeken felül jutott figyelem, még ha igyekeztem is lépéseket
tenni ebbe az irányba.
Külföldi fesztiválszereplések, cserekapcsolatok, angol feliratos esték
A Radnóti Színházban mindig örülünk, amikor nemzetközi színházi fesztiváloktól
meghívást kapunk. Az elmúlt évadokban szerepeltünk a pozsonyi Eurokontext
Fesztiválon az Egy piaci nap című előadásunkkal (rendező: Mohácsi János), a
Bukaresti Nemzeti Színházi Fesztivál programjában a III. Richárd című
produkciónkkal (rendező: Andrei Şerban), továbbá a nemzetközi színtéren egyre
sikeresebb Zágrábi Ifjúsági Színházzal (ZKM) közös együttműködés keretében
eljátszottuk Zágrábban a Futótűz című kortárs kanadai-libanoni drámát (rendező:
Alföldi Róbert), miután mi is vendégül láttuk őket: a horvát társulat Ágota Kristóf A
nagy füzet című regényének színpadi adaptációját játszotta el a Radnóti
Színházban. A befogadott külföldi produkciók sorát gazdagította a bukaresti
Teatrul Mic vendégjátéka, a Zelda – az utolsó flapper című előadás is, amely a
Budapesti Román Kulturális Intézetnek köszönhetően jutott el Magyarországra. Az
öt év során gondolkodtunk abban, hogy szervezünk egy nemzetközi tematikus
minifesztivált a Radnótiban, viszont a „Paulay-ügy” élesedése után be kellett
látnunk, hogy az átmeneti évadokban ennek kevés a realitása. Továbbá meghívást
kaptunk a Tel-Aviv-i Habima Fesztiválra és a New York-i Hungary Live Fesztiválra,
amelyeknek sajnos nem tudtunk eleget tenni financiális okok miatt: a két
fesztiválszereplésbe a Radnótinak komoly önrésszel kellett volna beszállnia, és
hiába fektettünk nagy energiákat abba, hogy előteremtsük a turnék fedezetét,
nem sikerült elegendő támogatót találnunk, valamint pályázati pénzt sem
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nyertünk rá. A permi McDonagh Fesztivál is megkeresett minket, e meghívásnak
egyeztetési okok miatt nem tudtunk eleget tenni.
Ezenkívül a nemzetközi kapcsolatépítés jegyében két angol feliratos előadásunkra
felhívta a figyelmet a külföldi kurátoroknak és kritikusoknak Budapesten
megrendezett dunaPart5 showcase, amelynek célja a független magyar
előadóművészeti szcéna feltörekvő generációinak és háttérintézményeinek
bemutatása, nemzetközi piacra lépésük elősegítése. A külföldi szakemberek
fesztiválon kívüli programként megtekinthették a 10 (rendező: Sebestyén Aba) és
az Egy piaci nap című előadásainkat. A Futótűz című produkciónkat angol
feliratozással rendszeresen meghirdettük a Budapesten élő külföldieknek is, új
közönségréteget megszólítva ezzel. Mindezt szeretnénk a jövőben – a pandémia
után – továbbfejleszteni, még több előadást angol feliratozással is hozzáférhetővé
tenni, ehhez viszont ideális lenne, ha a budapesti színházak külföldieknek szóló
programja láthatóságában és promóciájában minél összefogottabb formában
valósulna meg – egységes honlap és havi rendszerességgel megjelenő virtuális
műsorfüzet tudná segíteni, hogy a Budapesten élő külföldiek egyre nagyobb
számban csatlakozzanak a színházba járó közönséghez.
Amikor tehetem, szívesen utazom külföldre előadásokat nézni. Ezáltal tágabb
perspektívában tudunk gondolkodni a színházcsinálásról és új inspirációkat
nyerhetünk – például 2018-ban Münchenben több jelentős előadást láttam. A
dramaturgjaink, Kelemen Kristóf és Sándor Júlia rendszeresen utaznak nemzetközi
fesztiválokra: Kelemen Kristóf többek között járt a Nyitrai Színházi Fesztiválon, a
müncheni Spielart Festival-on vagy a drezdai Fast Forward Festival-on, Sándor Júlia
pedig 2020 februárjában Japánban a TPAM – Performing Arts Meeting in
Yokohama showcase-en vett részt a Radnóti képviseletében, pár hónappal előtte
pedig Londonban megtekintette a Bush Theatre, a Royal Court Theatre és National
Theatre kortárs programját.
Határokon átívelő alkotófolyamatok a Radnótiban
Az elmúlt években egy nemzetközi és egy határon túli alkotócsapat dolgozott a
színházunkban. Andrei Şerban, az Amerikában élő világhírű román rendező
Shakespeare III. Richárd című királydrámáját rendezte meg. Meghívása a Zikkurat
Színházi Ügynökség támogatásával jöhetett létre. Személyében a társulat tagjai
egy nagy művésszel találkoztak, és egy sajátos rendezői formanyelvvel
ismerkedtek meg. Andreit a világ tíz legjobb rendezője között tartják számon,
jelenlétével vitathatatlanul emelte színházunk rangját. Az előadás alkotói
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stábjában Menczel Róbert díszlettervező, Nagy Fruzsina jelmeztervező, Závada
Péter irodalmi konzultáns, továbbá Szűcs Anikó, Amerikában élő dramaturg és
Daniela Dima, Şerban társrendezője dolgoztak együtt. A 10 című nagy sikerű
produkciónk esetében romániai magyar alkotókat hívtunk meg: Székely Csaba
darabját Sebestyén Aba, marosvásárhelyi színész-rendező állította színpadra,
díszlettervezőként Bartha József, jelmeztervezőként Bianca Imelda Jeremias,
zeneszerzőként pedig Cári Tibor alkotta a csapatot.
Együttműködéseink a külföldi kulturális intézetekkel
Igazgatói
működésem
kezdete
óta
folyamatosan
kooperálunk
a
szomszédságunkban működő Budapesti Lengyel Kulturális Intézettel.
Gyakorlatilag hagyománnyá vált, hogy a Színházak Éjszakáján a Radnóti a Lengyel
Intézet tereibe is beköltözik, amely ezenkívül több kisebb produkciónknak is
otthont adott már. Ide készült a Tiramisu című felolvasószínházunk, eljátszottuk itt
a Kezdhetek folytatódni című Petri-estünket, és a Radnóti Ifjúsági Műhely
foglalkozásai is beköltözhettek, amíg a Keres Emil Próbatermünket átépítettük –
mindezért nagy köszönettel tartozunk nekik. Viszonzásképpen mi is befogadtuk
őket: a Radnótiban rendezték meg Géczi János A Bunkerrajzoló – Likó Marcellélettörténet-rekonstrukció című könyvének zenés bemutatóját a Lengyel Intézet
80. születésnapján.
A tavalyi évadban két alkalommal is együttműködtünk a Budapesti Goethe
Intézettel: A vágy című kortárs német fekete-komédia (rendező: Alföldi Róbert)
bemutatóján vendégül láttuk a világhírű szerzőt, Franz Xaver Kroetz-öt, akivel egy
közönségtalálkozó keretében találkozhattak a nézőink, továbbá részt vettem a
Színház polarizált időkben – zárszó (helyett) című nemzetközi szakmai
beszélgetésen is.
A Budapesten működő európai kulturális intézeteket és a nagykövetségek
kulturális részlegeit tömörítő EUNIC Hungary-val történő nagyszabású
együttműködésünk keretében két éven keresztül mi valósítottunk meg az
Irodalom Éjszakáját, amely Budapest Főváros Önkormányzatának kiemelt
kulturális eseménye lett az évek során. Ez alkalmakkor nem csak a VI. kerület
számos izgalmas helyszínével és különleges intézményével, hanem a Budapesten
működő külföldi kulturális intézetekkel és nagykövetségekkel is kapcsolatba
kerültünk.
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Környezettudatosság
A hálózatban való gondolkodás nem csak intézmények és emberek
kooperációjában kell, hogy megvalósuljon, hanem a minket körülvevő
ökoszisztéma iránti odafigyelésben is. Úgy gondolom, hogy a felelősségteljes
ember ma már környezettudatos is. Szembe kell néznünk azzal, hogy a színház
alapvetően egy pazarló ágazat, ezért annál inkább kell törekednünk arra, hogy a
fenti elv – amennyire csak lehet – érvényesüljön.
 Evidenciának tekintjük, hogy belső működésünkben a hulladéktermelés
minimalizása érdekében folyamatos lépéseket tegyünk.
 Csökkentjük
papírfelhasználásunkat:
2020
őszétől
a
havi
műsorszórólapunk print változatát már nem adjuk ki. Továbbá az elmúlt
három évben bejáratott, egy-egy évadot bemutató Radnóti Magazinunk
idén online, interaktív kiadványként jelenik meg, amellyel egy új
formátumot próbálunk ki.
 Mácsai Pál legutóbbi igazgatói pályázatában az Örkény Színház ökológiai
lábnyomának szakszerű felmérését tervezte el, hogy kialakítsa a színház
környezetvédelmi stratégiáját és egy kommunikációs kampány keretében a
többi budapesti színházat is szeretné bevonni – irányelveivel maximálisan
egyetértek, ehhez a kezdeményezéshez a Radnóti Színház örömmel
csatlakozna.
 Nagy volumenű selejtezés keretében felszámoltuk egyik díszletraktárunkat,
megtartva azokat a tételeket, amikben láttuk az újrafelhasználás
lehetőségét. Ez egy radikális gazdasági döntés volt a takarékosság
jegyében.
 Jelmez- és díszlettervezőinknél lehetőségeinkhez mérten folyamatosan
képviselem az újrafelhasználás elvét az új produkciók esetében.
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MELLÉKLETEK
2020|2021-ES ÉVAD – ÚJ BEMUTATÓK
 Peer Krisztián (Ruzante A csapodár madárka című műve alapján):
CSAPODÁROK |rendező: Szőcs Artur| 2020. szeptember 13. | Radnóti
Színház
 Schwechtje Mihály: GINA | rendező: Schwechtje Mihály | 2020.
szeptember 26. | Radnóti Tesla Labor
 Friedrich Schiller: DON CARLOS | rendező: Nagy Péter István| 2020.
november 29.| Radnóti Színház
 SZERB ANTAL SZÁZ VERSE – Bálint András estje | rendező: Deák Krisztina |
2020. december 11. | Keres Emil Próbaterem
 Shelagh Delaney: EGY CSEPP MÉZ | rendező: Valló Péter | 2021. február
28. | Radnóti Színház
 Roberto Bolaño: VAD NYOMOZÓK | rendező: Kelemen Kristóf | 2021.
május 1. | Radnóti Tesla Labor
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Peer Krisztián
CSAPODÁROK
Ruzante (Angelo Beolco) A csapodár madárka című műve alapján
Szereplők:
RUSZNÁK ANDRÁS
BÁLINT ANDRÁS
SODRÓ ELIZA
PÁL ANDRÁS
BAKI DÁNIEL
Zenei közreműködő: ROZS TAMÁS
Dramaturg: Sándor Júlia
Jelmeztervező: Kovács Andrea
Díszlettervező: Slárku Anett
Zene: Rozs Tamás
Ügyelő: Kónya József
Súgó: Andrási Kata
A rendező munkatársa: Hatvani Monika
Rendező: Szőcs Artur
Bemutató: 2020. szeptember 13.
*
Hiába telt el a keletkezése óta csaknem ötszáz év, Angelo Beolco, közismertebb
nevén Ruzante komédiája, A csapodár madárka, vagyis a fiatal feleség és az őt
körülügyeskedő és -udvaroló három férfi, a férj, a koma és a katona széles
ecsetvonásokkal megfestett vígjátéki története a mai napig a színpadok kedvelt
darabja. Bár a maga korában nem egyszer illetlennek bélyegzett reneszánsz
komédia korának jellegzetes paraszti és városi figuráit ábrázolja vaskos
realizmussal, mégis olyan képet fest az emberi esendőségről, amely minden kor
számára ismerőssé teszi. A Radnóti számára a friss Baumgarten-díjas Peer
Krisztián, a kortárs magyar költészet különleges hangú alkotója készített a
darabból új átiratot. Peer könnyed szemtelenséggel reflektál a darab
keletkezésének korára és az azóta eltelt időre; átiratában a korabeli figurák,
ügyeskedéseik és viszonyaik kortárs életfilozófiákként és kapcsolati dinamikákként
jelennek meg.
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Schwechtje Mihály
GINA
Szereplők:
LÁSZLÓ ZSOLT
MARTIN MÁRTA
MOLDVAI KISS ANDREA
SCHNEIDER ZOLTÁN
TÖRÖK-ILLYÉS ORSOLYA
HAJDU LUJZA / KIZLINGER LILLA
NAGY MÁRK
Dramaturg: Kelemen Kristóf
Jelmeztervező: Ignjatovic Kristina
Díszlettervező: Izsák Lili
Súgó: Farkas Erzsébet
A rendező munkatársa: Ari Zsófi
Rendező: Schwechtje Mihály
Bemutató: 2020. szeptember 26.
HELYSZÍN: RADNÓTI TESLA LABOR
(VII. Kazinczy u. 21. 2. emelet)
*
Nem lehet rosszat mondani a vidéken élő Boros családról: konszolidált,
értelmiségi, vegán étrendet követő emberek, még akkor is, ha a mai
Magyarországon csak a kis csalások játékszabályai szerint tudnak boldogulni. Egy
este, amikor áthívják vacsorára egykori barátjukat, az azóta befolyásossá vált
vízilabdaedzőt, történetük nem várt fordulatot vesz. Az éjszaka közepén egy
nyomozónő állít be hozzájuk, és közli, hogy a fiukat, és vele együtt az egész
vízilabdacsapatot letartóztatták egy kiskorú lány bántalmazási ügyében. A
kisvárosban hamarosan mindenki tudomást szerez az esetről, a szülők pedig
harcba kezdenek a fiuk védelmében. A közvélemény azonban nem kíméletes –
senkivel sem. A bűn és a felelősség kérdéseit feszegető történetben azt
követhetjük végig, hogy ebben az extrém élethelyzetben a családtagok hogyan
szembesülnek egymással, végeredményben pedig önmagukkal.
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Friedrich Schiller
DON CARLOS
Vas István fordítása alapján a szövegkönyvet készítette
Sándor Júlia és Nagy Péter István
Szereplők:
II. FÜLÖP, spanyol király

LÁSZLÓ ZSOLT

ERZSÉBET KIRÁLYNŐ

MÉSZÁROS BLANKA

DON CARLOS

NAGY MÁRK

POSA MÁRKI

BAKI DÁNIEL

EBOLI HERCEGNŐ

SODRÓ ELIZA

ALBA HERCEG

RUSZNÁK ANDRÁS

DOMINGO

PÁL ANDRÁS

LERMA GRÓF

GAZSÓ GYÖRGY

A FŐINKVIZÍTOR

M. KECSKÉS ANDRÁS

HENAREZ

GYULAI-ZÉKÁNY ISTVÁN

MONDECAR MÁRKINŐ

BERÉNYI NÓRA BLANKA eh.

Dramaturg: Sándor Júlia
Zene: Dargay Marcell, Csizmás András
Díszlettervező: Devich Botond
Jelmeztervező: Giliga Ilka
Operatőr: Vincze Alina
Sound design: Csizmás András
Ügyelő: Kónya József
Súgó: Farkas Erzsébet
A rendező munkatársa: Ari Zsófi
Rendező: Nagy Péter István
Bemutató: 2020. november 29.
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*
Történelmi kulisszák között, 1568-ban játszódik Schiller nagy klasszikusa,
amelyben II. Fülöp spanyol király az inkvizícióra támaszkodva próbálja összetartani
a világ legnagyobb keresztény birodalmát. Miközben az uralkodó rendszer a
zászlójára tűzött értékrendet céljai érdekében önkényesen kiforgatja és a
cselekvés lehetőségétől a másként gondolkodó fiataljait teljesen elzárja,
Németalföldön már készülődik az a szabadságmozgalom, amely majd kirobbantja
Európa első polgári forradalmát. Egy zárt rendszer totalitásában, ahol a társadalmi
szolidaritás leépült, a változtatás lehetőségébe vetett hit elveszett, néhány fiatal
úgy dönt, nem éri be azzal, amit készen kap. Eszméik, vágyaik, öntudatuk hajtja
őket, hogy nekifeszüljenek az őket és embertársaikat személyes szabadságukban
korlátozó világnak. Szembekerül egymással király és alattvaló, férj és feleség, apa
és fia. Társadalmi szerepeik és személyes viszonyaik összekeverednek a
konfliktusokban – a Don Carlosban elválaszthatatlan egymástól a politikai-, a
családi- és a szerelmi tragédia.
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SZERB ANTAL SZÁZ VERSE
Bálint András estje
Dramaturg: Hárs Anna
Videó: Karcis Gábor
Rendező: Deák Krisztina
Bemutató: 2020. december 11.
KERES EMIL PRÓBATEREM
(VI. Andrássy út 31. 2. emelet)
*
Ez az este Szerb Antalé. Az Utas és holdvilág, a Pendragon legenda, a Királyné
nyaklánca mindig is kedvenc olvasmányaim voltak, és gyakran lapoztam föl
Magyar irodalomtörténetét és A világirodalom történetét. Szerb szellemes
regényíró, szenvedélyes és művelt olvasó, az irodalom szerelmese, a magyar
kultúra megszállottja. Sorsa tragikus: a balfi munkatáborban ölték meg 1945
januárjában. Száz vers című világirodalmi antológiáját, mely 1944. februárban
jelent meg, így vezeti be: >Alig van e versek között olyan, amelyhez ne fűzne
valami egészen személyes megrendülés emléke... Kedves olvasó, ki tudja, mit
tudsz megmenteni ezekben a szörnyű időkben, de ha kedves verseid veled
lesznek, nem maradsz üres kézzel az üres ég alatt.< Kamaszkoromban ez a könyv
vezetett be a költészet világába, csinált kedvet a versolvasáshoz, így a
versmondáshoz is. Levelek, regény- és naplórészletek, emlékezések, anekdoták és
versek idézik fel Szerb Antal alakját, és ahogy eddigi önálló estjeimben, ezúttal is
nagyon személyesen szeretnék megszólalni." Bálint András
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Shelagh Delaney
EGY CSEPP MÉZ
Fordította-átdolgozza: Totth Benedek
Szereplők:
JO

MÉSZÁROS BLANKA

HELEN

KOVÁTS ADÉL

PETER

RUSZNÁK ANDRÁS

FIÚ

BAKI DÁNIEL

GEOF

POROGI ÁDÁM
Dramaturg: Hárs Anna
Zenei munkatárs: Badics András
Díszlettervező: Horváth Jenny
Jelmeztervező: Benedek Mari
Ügyelő: Kónya József
Súgó: Farkas Erzsébet
A rendező munkatársa: Hatvani Monika
Rendező: Valló Péter
Bemutató: 2021. február 28.
*

Shelagh Delaney hősei marginalizált alakok. A szegénység, a másság, a kirekesztett
lét fojtogató közegében próbálnak boldogulni – ki hogyan tud. Jo fiatalsága
minden erejével és romlatlanságával élni akar, alkotni, szeretni. Anyja, Helen
cinikus és kiábrándult; ő már elrontotta az életét, de kétségbeesetten kapkod a
boldogság illúziója után. Mindenki hajt valamit, mindenki menekül valami elől. És
közben mindenki tudja: lehet álmodni és álmodozni, megízlelni a mézet, de a
társadalom kereteit szétfeszíteni lehetetlen – az ötvenes évek Angliájában
éppúgy, mint ma Magyarországon. Az Egy csepp méz humorral, részvéttel és
indulattal megírt pontos és érzékeny látlelet.
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Roberto Bolaño
VAD NYOMOZÓK
Szereplők:
BAKI DÁNIEL
MÉSZÁROS BLANKA
PÁL ANDRÁS
POROGI ÁDÁM
RUSZNÁK ANDRÁS
SODRÓ ELIZA
Dramaturg: Sándor Júlia
Látvány: Schnábel Zita
Ügyelő: Kónya József
Súgó: Farkas Erzsébet
A rendező munkatársa: Hatvani Monika
Rendező, színpadi adaptáció: Kelemen Kristóf
Bemutató: 2021. május 1.
HELYSZÍN: RADNÓTI TESLA LABOR
(VII. Kazinczy u. 21. 2. emelet)
*
Roberto Bolaño a Vad nyomozókat a nemzedékéhez írt szerelmes levélnek
nevezte. A latin-amerikai irodalom sztárja 1998-ban adta ki nagyregényét: az
életrajzi elemeket és a zabolátlan fantáziavilágot ötvöző történetben egy hetvenes
évekbeli, mexikóvárosi, underground költőmozgalom életébe pillanthatunk be,
amelyből egy évtizedeken és kontinenseken átívelő, krimiszerű utazás bomlik ki. A
szerelem és a költészet, a bulik és a manifesztumok, a szexuális kalandok és az
irodalmi reformtörekvések kaotikus sodrása akkor vesz fordulatot, amikor Ulises
és Arturo megszöktetnek egy prostituáltat, és nekiindulnak északnak. Miközben a
rég eltűnt Cesárea Tinajeno költőnőnek próbálnak a nyomára bukkanni, elvesznek
a Sonora-sivatagban – sokáig nem térnek vissza Mexikóba, helyette feltűnnek
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többek között Izraelben, Párizsban, Barcelonában, Bécsben és Libériában is.
Abszurd és hátborzongató kalandokon keresztül próbálnak otthont találni
városokban és emberekben – szenvedélyes jelenléttel, mégis láthatatlanul.
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REPERTOÁR 2020|2021
Martin McDonagh: A párnaember | bemutató: 2016. május 7.
Rendező: Szikszai Rémusz
Wajdi Mouawad: Futótűz | bemutató: 2017. január 7.
Rendező: Alföldi Róbert
Shakespeare: III. Richárd | bemutató: 2018. február 18.
Rendező: Andrei Şerban
Daniela Dima társrendező
Závada Pál – Mohácsi István – Mohácsi János: Egy piaci nap | bemutató: 2018.
május 13.
Rendező: Mohácsi János
Kezdhetek folytatódni – az Ördögkatlan Fesztivállal közös produkció | bemutató a
Radnótiban: 2017. november 14.
Rendező: Valcz Péter
Székely Csaba: 10 | bemutató: 2018. december 22.
Rendező: Sebestyén Aba
Harold Pinter: A gondnok | bemutató: 2019. február 24.
Rendező: Alföldi Róbert
Branden Jacobs-Jenkins: Gloria| bemutató: 2019. március 9.
Rendező: Hajdu Szabolcs
Feridun Zaimoğlu – Günter Senkel – Luk Perceval: MOLIÈRE – the passion |
bemutató: 2019. október 18.
Rendező: Hegymegi Máté
Nick Payne: Csillagképek | bemutató: 2019. október 20.
Rendező: Szilágyi Bálint
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Rendező: Alföldi Róbert
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A RADNÓTI SZÍNHÁZ SZAKMAI DÍJAI
2015-2020.

DÍJAZOTT MŰVÉSZEK, ELŐADÁSOK
2016.
László Zsolt – POSZT, legjobb férfi alakítás (Lear király)
Menczel Róbert | díszlettervező – POSZT, legjobb díszlet (Lear király)
Szatory Dávid – POSZT, MASZK Országos Színészegyesület és a Mozaik
Művészegyesület legjobb férfi szereplő díja (Lear király)
2017.
Csomós Mari – Színikritikusok Díja – a legjobb női mellékszereplő (A játékos)
Kováts Adél – POSZT, MASZK Országos Színészegyesület és a Mozaik
Művészegyesület legjobb női főszereplő díja (Futótűz)
2018.
Alföldi Róbert – Színikritikusok Díja – a legjobb férfi főszereplő (III. Richárd)
László Zsolt – Színikritikusok Díja – a legjobb férfi mellékszereplő (III. Richárd)
Sodró Eliza – Színikritikusok Díja – a legígéretesebb pályakezdő
Závada Pál, Mohácsi János, Mohácsi István – Színikritikusok Díja – a legjobb
színpadi szöveg/dráma (Egy piaci nap)
Kezdhetek folytatódni – legjobb előadás | Most Fesztivál, Tatabánya
Kováts Adél – POSZT, a legjobb női mellékszereplő (III. Richárd)
Nagy Fruzsina | jelmeztervező – POSZT, a legjobb jelmez (III. Richárd, a Katona
József Színház A kaukázusi krétakör című előadás jelmezeiért megosztva)
Baumgartner Sándor | fővilágosító – POSZT, a legjobb fényterv (III. Richárd)
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2019.
Székely Csaba: 10 – rendező: Sebestyén Aba – Színikritikusok Díja – A legjobb
előadás
Székely Csaba: 10 – Színikritikusok Díja – A legjobb új magyar dráma / színpadi
szöveg (megosztva: Kelemen Kristóf: Megfigyelők)
Cári Tibor – Színikritikusok Díja – A legjobb színházi zene (Székely Csaba: 10)
Kortárs Magyar Dráma-díj 2019 | Závada Pál, Mohácsi István, Mohácsi János: Egy
piaci nap
Sebestyén Aba | POSzT – A legjobb rendezés díja (10)
Cári Tibor | POSzT – A legjobb színházi zene (10)
A POSzT közönségzsűrijének díja: 10
Sodró Eliza | A POSzT Színészzsűrije által megítélt díj – Legjobb női alakítás díja
(10)
2020.
Kortárs Magyar Dráma-díj 2020 | Székely Csaba: 10

ÁLLAMI ÉS EGYÉNI SZAKMAI DÍJAK
2015-2020.
2016.
Schneider Zoltán – Kaszás Attila-díj
Csomós Mari – Hazám-díj
Őri Rózsa | rendezőasszisztens – Magyar Teátrum-Díj
2017.
Csomós Mari – Nemzet Színésze
Pál András – Gábor Miklós-díj
Sodró Eliza – POSZT, a legjobb 30 év alatti színésznő (A falu rossza)
Gazsó György – Aase-díj
Schneider Zoltán – Arany Medál-díj
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2018.
Lovas Rozi – Televíziós Újságírók Díja | Színésznő
Martin Márta – Művészeti Életpálya elismerés
dr. Komáromi György | gazdasági igazgató – Budapestért díj
Kelemen Kristóf | dramaturg - a Thealter Fesztivál Kritikusdíja a Magyar akác című
előadásért
2019.
Schneider Zoltán – Aase-díj
dr. Komáromi György | gazdasági igazgató – Magyar Ezüst Érdemkereszt
Színházak Éjszakája főszervezője, stábja – Magyar Brand elismerés
Kelemen Kristóf |dramaturg - Kortárs Magyar Dráma-díj 2019 (Megfigyelők) –
Színikritikusok díja 2019, legjobb új magyar dráma/színpadi szöveg megosztva,
legjobb független színházi előadás (Megfigyelők)
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A PÁLYÁZATBAN EMLÍTETT EGYÜTTMŰKÖDŐ SZAKMAI PARTNEREK
TÁMOGATÓI NYILATKOZATAI

CSEH CENTRUM
JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZ Nonprofit Kft.
LENGYEL KULTURÁLIS INTÉZET
MAGVETŐ Kiadó
MANNA Produkció
NARRATÍVA színházművészeti kollektíva
ÖRDÖGKATLAN FESZTIVÁL Egyesület
SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM
TRAFÓ Kortárs Művészetek Háza
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