
                                        

Egy tizenkilenc éve működő előadó-művészeti struktúra az összeomlás szélén

Az Előadó-művészeti Törvény alapján a VI-os kategóriába sorolt független társulatok 
2010-es működési támogatásáról született döntést 2010. június 14-ig kellett volna 
nyilvánosságra hozni.

A VI-os kategóriába 108 regisztrált szervezet tartozik, mely szervezetekben 2 000 
művész és művészeti munkatárs dolgozik. Ez a kategória gyakorlatilag a teljes független 
előadó-művészeti szférát lefedi (a teljesség igénye nélkül: Bozsik Yvette Társulat, Frenák 
Pál Társulat, Szegedi MASZK, Merlin, Mu Színház, Pintér Béla Társulata, Stúdió K, 
Szegedi Kortárs Balett, Szkéné, Tűzraktér, Zsámbéki Színházi Bázis......).

A VI-os kategóriába tartozik a kortárs táncélet 90 százaléka. 

A VI-os kategóriába tartozó szervezetek évente 6 000-nél több előadást tartanak, mely 
előadásokat 1.2 millió néző látogat. 

A VI-os kategóriába tartozó színházak, táncegyüttesek és bábszínházak a magyar 
kulturális élet külföldi megjelenésének meghatározó szereplői.

A VI-os kategóriába tartozó szervezetek 2010-es működési támogatására a szakmai 
kuratórium június 2-án megtette javaslatát, de a miniszteri döntés a mai napig nem 
született meg.

A döntés hiánya miatt az összes szervezet csőd-közeli állapotba került. 2 000 munkatárs 
egzisztenciája és munkája van veszélyben, 2 000 munkatárs jelentős része 3 hónapja 
nem kapott fizetést. A társulatok és színházak mostanra már kezelhetetlen tartozásokat 
halmoztak fel. Fesztiválok indultak és indulnak e pillanatban is ismeretlen finanszírozási 
háttérrel. A helyzet kilátástalan.



A színházak támogatásának finanszírozási struktúrája

Állami fenntartású színházak támogatása  9 milliárd Ft.
Önkormányzati fenntartású színházak támogatása

- önkormányzati keretből 10 milliárd Ft.
- minisztériumi keretből 13 milliárd Ft.
-------------------------------------------------
Összesen: 32 milliárd Ft.

A VI-os kategóriába tartozó színházak az Önkormányzati színházak minisztériumi 
támogatásának 10%-át kapják, ami 1,3 milliárd Ft, mely összeg a teljes színházi 
struktúra támogatásának 3,8 %-a.

A VI-os kategóriába tartozó színházak néhány külföldi megjelenése a több 
százból:

Avignoni Fesztivál Mozgó Ház Társulás 
Berlin Szputnyik Hajózási Társaság, Élőkép Társulat

Maladype Színház
Edinburgh Fesztivál Bozsik Yvette Társulat (háromszor)

Merlin (háromszor), Artus
Kairói Nemzetközi Fesztivál Artus (kétszer), Finita la Commedia

Juhász Kata, Közép Európa Táncszínház
Párizsi Őszi Fesztivál Pintér Béla és Társulata
Pritthvi International Festival (India) Merlin
Szarajevo Nemzetközi Fesztivál Tünet Együttes, Közép Európa Táncszínház 
Theatertreffen, Berlin Szputnyik Hajózási Társaság
Theater der Welt Pintér Béla és Társulata
Unidram Fesztivál Frenák Pál, Hólyagcirkusz, Finita la Commedia

A VI-os kategóriában dolgozó művészek több, mint 160 állami kitüntetéséből 
Kossuth díjat Bozsik Yvette, Csákányi Eszter, Jeles András, Juronics Tamás és Markó 
Iván kapott.

A  VI-os kategóriában működő befogadó helyek és társulatok olyan produkciókat hoztak 
létre az elmúlt években, melyek lehetőségeket adtak független és társulati rendszerben 
működő művészek együttműködésére. Hisszük, hogy az „átjárás” a kommunikáció, az 
együttműködés ma a legfontosabb feladat a magyar színházművészet jövője 
szempontjából.

Ez a terület a magyar kultúra megkerülhetetlen része. Nem sorvadhat el!

Budapest, 2010. július 15.


