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TÁRGY, VÍZIÓ

EGY XXI. SZÁZADI KÖZÉP-EURÓPAI 

KULTURÁLIS ÉS SZÓRAKOZTATÓ MŰHELY 

★ TÁRGY 

Egy huszadik századi magyar színház, Európa legszebb fővárosának közepén, 
melynek névadója az egyik legnagyobb magyar költő, akit csupán a színház 
megalakulása előtt 32 évvel lőttek árokba olyanok, akik nem tudták, mit cselekszenek. 
1976-os megalakulásától kezdve az akkor még Radnóti Miklós Színpad nevű kortárs 
és klasszikus irodalmat bemutató társas műhely azonnal Budapest egyik 
legjelentősebb irodalmi és kulturális centrumává vált. Keres Emil alapító vezetőt 1985-
ben Bálint András váltotta, aki megbízatásának 30 éve után egy nagyon erős 
társulattal, széles rajongótáborral, valamint évtizedeken át töretlenül magas 
színvonalat képviselő repertoárral hagyja örökül a Radnóti Miklós Színházat. Ezt az 
örökséget tovább gazdagítva az új évezred tempóját és új lehetőségeit kihasználva a 
Radnóti Miklós Színház egy XXI. századi közép-európai kulturális és szórakoztató 
műhellyé válhat.  

★ VÍZIÓ 

A Radnóti Színház a “Budapesti Broadway” gyöngyszeme. Légkondícionált 
nézőterével egész évben alkalmas, a színház, az irodalom és a kultúra szerelmeseinek 
kiszolgálására, illetve egyéb olyan tevékenységre, amellyel adott esetben a színház 
gazdasági mozgástere is bővülhet. 
Ez a klasszikus és kortárs irodalmat felvonultató kamarajellegű polgári-művészszínház, 
amely ma a Radnóti Miklós Színház, az elkövetkező években úttörőszerepet fog 
vállalni abban, hogy mindezt modern módon fejlesztve idővel a Nagymező utca is 
olyan fogalom legyen Európában, mint a  new york-i Broadway. 

• Évente legalább három új felnőtt és egy gyermek, illetve ifjúsági előadást 
mutatunk be. 
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TÁRGY, VÍZIÓ

• A nyári időszak kihasználtságának növelése érdekében különböző hazai és 
nemzetközi projekteket tervezünk. 

• Hazai irodalmi kiadók segítségével nemzetközi színházi mozgalmat indítunk 
RADAR Radnóti Actual Response néven melynek célja a magyar kortárs 
irodalmi alkotások külföldi társulatokkal közös színpadi adaptációja, és 
kamara fesztivál jelleggel a Radnóti Színházban való bemutatása. 

• Létrehozzuk a KAMERAD Radnóti Vizuális Műhelyt, melyben a Radnóti 
Miklós színház társulata vállalja évente egy televíziós sorozat, vagy egész 
estés film megalkotását. A Magyar Nemzeti Filmalap új kezdeményezése, 
mellyel az elsőfilmes rendezők terveit támogatják remek lehetőség e terv 
megvalósításának szempontjából. 

• Folytatjuk és kreatívan továbbfejlesztjük  a színház által indított Kulissza 
című drámapedagógiai programsorozatot, mellyel a középiskolai diákok 
önkifejező, elemző és kommunikációs képességeinek fejlesztéséhez 
járulunk hozzá. 

• A Radnóti Színház alapítása óta hagyományosan otthont ad irodalmi 
esteknek, beszélgetéseknek. A jövőben mindez kiegészül 
felolvasószínházzal, igényes slam-poetry és stand-up estekkel, interaktív 
irodalmi programokkal, valamint magukat a szerzőket támogató és inspiráló 
projektekkel a RADÍR Radnóti Irodalmi és Dráma Műhely keretein belül. 

• RADNÓTI 21 Tabuszínház néven beindítjuk a 21.00 órai kezdettel zajló 
előadásokat, amelyek izgalmas, szókimondó, adott esetben pikáns tabu 
témákat boncolgatnak, szigorúan 18 éven felülieknek. 

• A Radnóti Miklós Színház élére történő kinevezésem esetén csatlakozni 
kívánok a Thália Színház által létrehozott Független Thália Projekt-hez, 
mellyel a független alkotók produkcióit támogatja. 

Ezen  programok megvalósításával egy olyan XXI. századi közép-európai kulturális 
műhelyt vízionálok a Nagymező utcába, mely múltjához méltóan a klasszikus és 
kortárs magyar és külföldi dráma és irodalom otthona egész évben, januártól 
decemberig, és nem utolsó sorban kilép falai közül, társulata és vendégalkotói 
megjelennek nemzetközi színpadokon, televíziós és websorozatokban, filmekben. 
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SZEMÉLYES MOTIVÁCIÓ

★ SZEMÉLYES MOTIVÁCIÓ 

Negyvenhat éves magyar színész/rendező vagyok, számos díjjal és kitüntetéssel, 30 
évnyi kőszínházi és 26 évnyi filmes és televíziós tapasztalattal, melyeket hazánk szinte 
valamennyi jelentős színházi és filmes szakembere és alkotóműhelye által 
szerezhettem. Soha nem voltam egyetlen politikai párt, vagy csoportosulás tagja, vagy 
aktivistája. Egész munkásságomban a ma emberének problémáinak és örömeinek 
feltárásán dolgoztam, nem hiszek a politikus színházban. Hiszem, hogy a színházban - 
ahogy a való életben is ezt diktálja a józan ész - minden ember egyenlő és egyenlő 
jogok illetik meg. A kérdezés és a nevetés joga. A gondolkodás és a pihenés joga. A 
munka és a szórakozás joga. A szerelem és a bánat joga. 
A színház az egyik legősibb kifejezési módja az emberi érzelmeknek, kétségeknek, 
fájdalmaknak, ahol bizonyosságot nyerünk minden este, hogy legbelül mind 
egyformák vagyunk, félünk a haláltól és a boldogságot keressük. A jó színházban - 
hangsúlyozom a jó színházban - bármilyen műfaj, a kabarétól a komédián át a 
drámákig és a tragédiákig ugyanazt a felszabadult érzést kelti a végén a csupán egy 
estére formálódott, vadidegenekből alakult közösségben (lásd: közönség): nem 
elérhetetlen, hogy együtt gondolkodjunk és együtt nevessünk saját egyéni és társas 
problémáinkon. 
A szórakoztató, egyben elgondolkodtató színházban hiszek. A Radnóti Színház az 
elmúlt évtizedekben megítélésem szerint ugyanezt az irányzatot képviselte. Polgári 
módon felboncolni az emberi lélek és a közösség, a minket körülvevő világ kérdéseit 
és mindeközben lázasan keresni a válaszokat. 2010-ben az a megtiszteltetés ért, 
hogy magam is dolgozhattam rendezőként ebben a neves színházban, dolgozóit, 
rendszerét még mélyebben megismerhettem, mint az elmúlt évtizedekben, amikor 
csak nézőként és kíváncsiskodó kollégaként látogattem el ide. A Főfőnök című 
komédia a mai napig szerepel a színház műsorán.  A színház kiváló színtársulattal és 
igazi tapasztalt színházi szakember gárdával rendelkezik az ügyelőpulttól az irodákig. 
Távolról sem ambícióm a radikális átalakítás. Minden dolgozó a bizalmamat élvezi, és 
mindnyájuknak szeretném elnyerni bizalmát magam is. A társulatot, a repertoárt, az 
arculatot, az alkotói folyamatokat, módszereket, valamint a gazdálkodási modellt 
előrelátóan és jó ritmusban fejleszteni kívánom. A fentebb említett, és alább 
részletesebben tárgyalt filmes és televíziós elképzelések megvalósításához partnerek  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SZAKMAI ELKÉPZELÉSEK

bevonásával a színház számára új forrásokat, nem utolsó sorban munkát, adott 
esetben új munkahelyeket teremthetünk. A színház elsősorban színház. Valamennyi 
mozgóképes elképzelésben szerepel az élő közönség, a jelenidejűség. A színház 
színház marad, csupán idővel kilép falai közül. 
A Radnóti Miklós Színház vezetését nem egy öt évre szóló kalandnak tekintem, hanem 
hiszem és tisztában vagyok annak felelősségével, hogy ez a következő ciklus 
meghatározza a színház arculatának, népszerűségének, sikerességének következő 
évtizedeit. Nemcsak az elkövetkező öt évre, hanem a Radnóti Miklós Színház egész 
jövőjére tekintettel, felelősen összegeztem gondolataimat és elképzeléseimet az alább 
olvasható Szakmai elképzelések című fejezetben. Magamat színészként nem 
szándékom előtérbe helyezni, elsősorban rendezőként vennék részt a Radnóti 
művészi munkájában. Szélesebb körben, nemzetközileg is ismert és elismert modern, 
dinamikusan fejlődő alkotói műhelyt szeretnék formálni, mely a XXI. század 
lehetőségeit kihasználva minden korosztály számára érdekes és értékes kulturális és 
igényesen szórakoztató programokat nyújt.  

★ SZAKMAI ELKÉPZELÉSEK 

• Tervezett bemutatók, művészi koncepció 
A 2015/16-os évad a jelenlegi művészeti vezetés által tervezett három bemutatója az 
évad első felében elkészül, tudomásom szerint: 

• Shakespeare: Lear király (rendező: Alföldi Róbert) 
• Heltai Jenő: Heltai naplója (rendező: Deák Krisztina) 
• Miroslav Krleza: Glembay-vér (rendező: Valló Péter) 

Elismerem, és tiszteletben tartom, ha a színház jelenlegi vezetése az évad második 
felére is betervez produkciót. Aktuális igazgatói munkámmal, minden tudásommal és 
tehetségemmel annak megvalósításán fogok dolgozni. Ezzel együtt felkészülve várom 
azt a lehetőséget és igényt is, hogy a januártól kezdődő számomra töredék évad, 
illetve teljes gazdálkodási év első bemutatójának megnevezése az én feladatom 
legyen. Természetesen a pénzügyi lehetőségek maximális figyelembevételével a januári 
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SZAKMAI ELKÉPZELÉSEK

átadás-átvétel után az évad második felében lehetőség szerint egy új bemutatót 
tervezek: 

• Kurt Vonnegut: Isten hozott a majomházban (rendező: Dömötör 
Tamás) 

A 2016/17-es, az első teljes évadra négy új bemutatót tervezek: 
• E. T. A. Hoffmann-Gothár-Selmeczi-Kapecz: Diótörő (családi 

mesejáték) 
• Ira Levin: Halálcsapda (krimi) 
• Ivo Bresan: Díszvacsora a temetkezési vállalatnál (vígjáték) 
• Kárpáti Péter: Pájinkás János (színmű) 

A további évadok részletes terveit felelőtlenség lenne előre leszögeznem, hiszen azt a 
társulat állapota, esetleges távozó, vagy új tagjai, a megjelenő irodalmi újdonságok és 
még egy sor igen fontos szakmai szempont nagyban befolyásolják. Felelősen csupán 
a 2016/17-es évad derekán lehet elkezdeni a 2017/18-as évad összeállítását, de 
természetesen alább felsorolok néhány, több évadra is elegendő konkrét 
előadástervezetet, melyek rendezőként, illetve színházi alkotóként régóta 
foglalkoztatnak. Jelentősen befolyásolja a tervet az általam meginvitálni kívánt 
rendezők elképzelése is. Széles körből várom a rendezőket saját elképzeléseikkel, 
terveikkel, melyeket örömmel mutatunk be, ha az megfelel a Radnóti Színház jövőben 
csak erősíteni és sokszínűvé tenni kívánt jelenlegi arculatának: szórakoztató és 
egyben elgondolkodtató előadásokat bemutató kamarajellegű, igényes 
polgári-művészszínház. Egyik legfontosabb törekvésemnek tartom a fiatal alkotók, a 
Színház és Filmművészeti Egyetem mindenkori végzős, vagy néhány éve végzett 
rendezőhallgatóinak számára lehetőséget adni. Mindenképpen szívesen látom az 
általam irányított Radnóti Színházban a következő években Radnai Márkot, a 011. 
Alkotócsoport nevű színházi alkotóműhely alapító-rendezőjét, és Dömötör Tamás 
rendezőt, aki a Szombathelyi Weöres Sándor Színház egyik alapítója. További 
rendezőket pályázatom Alkotótársak, munkatársak című fejezetében sorolok fel, 
mindenképpen elsődleges szempontnak tartom a művészi sokféleséget. 
Mindenképpen szeretném letenni egy a Thália Színházzal való szoros együttműködés 
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SZAKMAI ELKÉPZELÉSEK

alapjait, melyben a Független Thália Projekt-hez szeretnék csatlakozni melynek 
keretében fiatal alkotók a két színház művészeivel együtt, közösen hoznak létre 
előadásokat és egyéb, a Radnóti Színház arculatába illő színházi, drámapedagógiai, 
irodalmi és kulturális projekteket. A színház által rögzített adatokból kiolvasható, hogy 
a színház kapacitása nincs kihasználva, ami a fiatalabb nézői réteget illeti, erre kitérek 
majd a Gazdasági stratégia című fejezetben is. A színház műsorpolitikájának egyik 
legfontosabb elemének tartom a 18-39 éves korosztály minél több képviselőjének 
érdeklődését újra felkelteni és ezzel bővíteni a színház látogatói körét. Ezt változatos 
és modern repertoárral, sokféle különböző korú és gondolkodású rendezővel és a 
kortárs irodalom valamennyi műfajának állandó figyelésével, illetve - mint majd a 
következő fejezetben részletesebben olvasható - aktív alakításával tervezem. Néhány 
színdarab és színházi projekt, melyeket a fent leírtak alapján alkalmasnak tartok a 
jövőbeni bemutatásra a Radnóti Színházban: 
• Philippe K. Dick: Vajon álmodnak-e az androidok elektromos 

bárányokkal…? (regényadaptáció, melyből Szárnyas Fejvadász (Blade Runner) 
címmel nagysikerű film is készült) 

• Bertolt Brecht: Mahagonny városának tündöklése és bukása (színmű) 
• Erlend Loe: Doppler (regényadaptáció) 
• Farkas Péter: Nyolc perc (regényadaptáció) 
• Vinnai András: Furnitúr (sci-fi vígjáték) 
• Szerb Antal: Utas és holdvilág (regényadaptáció) 
• Rejtő Jenő: Piszkos Fred, a kapitány (vígjáték) 
• Tasnádi istván: Kokainfutár (vígjáték) 
• A. P. Csehov: A Manó (színmű) 
• Kalmár Péter - Bródy János: Záróra (zenés vígjáték) 
• Jerome Bixby: Man From Earth (filmadaptáció) 
• Donald Margulies: Baráti vacsora (színmű) 
• Lars von Trier: Mandarlay 
• Molnár Ferenc: Paprikánia, avagy disznótor a Lipótvárosban (vígjáték) 
• Rainer Werner Fassbinder: Vízcseppek a forró kövön (színmű) 
• Charlie Brooker: Fekete tükör (a BBC nagysikerű sorozatának színpadi 

adaptációja) 
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SZAKMAI ELKÉPZELÉSEK

• Dömötör Tamás: Stúdió 69 (komédia) 
• Thomas Vinterberg: Isten áldja az igazgató urat! ( a „Születésnap” c. film 

alapján) 
• Jeremy Leven: Don Juan de Marco (komédia) 
• Wendy Kesselman: Nővérem, nővérem – (thriller, mozifilm adaptáció) 
• Philippe Blasband: PontCom (a szereplők egy része valós időben a világháló 

segítségével fizikailag más helyszínekről bejelentkezve, online van jelen) 
• Akutagawa: Kísérlet a gyilkos felderítésére (Akutagawa „Ösvényen” c. 

novellájának adaptációja) 
• Kazuo Ishiguro: Ne engedj el!  (dráma) 
• Gene Brewer: K-Pax  (mozifilm adaptáció) 
• Székely János: Protestánsok (dráma) 
• Anders Thomas Jensen: Ádám almái (filmadaptáció, dráma) 
• Arthur Miller: Salemi boszorkányok (dráma) 
• Lars von Trier: Cigányok közt (dráma) 
• Josh Pate: Hazug (krimi) 
• R. D. Laing: Tényleg szeretsz? (a szerző pszichológiai írásaiból, családi 

komédia) 
• Gustave Flaubert: Madame Bovary (regényadaptáció) 
• Terence Young: Várj, míg sötét lesz (thriller) 
• Patrick Hamilton: Gázláng (thriller) 
• Moliére: Mizantróp (színmű) 
• Szerb Antal: Budapesti kalauz marslakók számára (regényadaptáció) 
• Stephen King: Mizéria (kamara-thriller) 
• Dejan Dukovski: Lőporos hordó (színmű) 
• Patrick Süskind: A nagybőgő (komédia) 
• Boldozsár Ildikó: A Fekete Világkerülő Ember meséi (családi mesejáték) 
• Murray Schisgal: Láv (romantikus szatíra) 
• Frank Wedekind: Keith márki (színdarab) 
• Kárpáti Péter: Nick Carter avagy végső leszámolás Dr. Quartz-cal (krimi-

vígjáték) 
• Grimm - Romhányi: Hamupipőke (családi és/vagy felnőtt mesejáték) 
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SZAKMAI ELKÉPZELÉSEK

• RADÍR Radnóti Irodalmi és Dráma Műhely 
A Radnóti Miklós Színház alapításától kezdve az elmúlt évtizedekben folyamatosan 
tevékenyen támogatta a magyar irodalom népszerűsítését. Ezt a tevékenységet 
folytatni és számos új elképzeléssel hatékonyan fejleszteni kívánom. A Radnóti Miklós 
Színház a jövőben nemcsak passzív közvetítője, hanem aktív inspirálója és formálója 
lehet a magyar, sőt adott esetben a külföldi drámairodalomnak is. Ezt azáltal kívánom 
megvalósítani, hogy a Libri Kiadói Csoport aktív közreműködésével RADÍR néven 
létrehozzuk a Radnóti Irodalmi és Dráma Műhelyt. A Libri Kiadói Csoport öt kiadója a 
Jelenkor, a Libri, a Helikon, a Park és nem utolsósorban a főként gyermekkönyvek 
kiadásával foglalkozó Kolibri kiadó a magyar irodalom igen neves alkotóinak állandó 
képviselője. Csak néhány név a teljesség igénye nélkül. Kondor Vilmos, Rakovszky 
Zsuzsa, Závada Péter, Bodor Ádám, Nádas Péter, Térey János, Varró Dani, Polcz 
Alaine, Mészöly Miklós, Lázár Ervin, vagy a fiatal nagyreményű tehetségek közül 
Bartók Imre, Nemes Z. Márió, Lanczkor Gábor. Portfóliójukban számos olyan igen 
jeles külföldi szerző is található, mint például Edgar Keret, vagy éppen Alessandro 
Barricco. A hazai kortárs drámairodalom jelen pillanatban nem bővelkedik fiatal 
szerzők műveiben. Meggyőződésem, hogy nem a tehetség és a mondanivaló 
hiányzik, hanem a magyar színházi világ zárt és meglehetősen konzervatív 
felépítménye tartja távol fiatal tehetséges íróinkat a színpadtól. A RADÍR Radnóti 
Irodalmi és Dráma Műhely programjaival szeretne teret nyitni a tehetséges magyar írók 
számára, hogy színházi alkotóként is kipróbálhassák magukat, szabadon 
kísérletezhessenek és idővel érvényes drámai alkotásokkal gazdagíthassák a magyar 
és nemzetközi színházak programját. A Radnóti Miklós Színház eddig is gyakran adott 
helyet irodalmi esteknek, könyvbemutatóknak. A RADÍR a jövőben drámaíró 
pályázatokat, kísérleti felolvasó esteket és felolvasószínházi bemutatókat is szervez. A 
RADÍR remek lehetőség a Radnóti Miklós Színház általam egyik legfontosabbnak 
tartott feladatának a közönség fiatalításának szempontjából. Számos új műfaj jelent 
meg az irodalomban, mely főként a fiatalok érdeklődésére tart számot. A RADÍR fiatal 
írók kísérleti munkáinak bemutatása mellett helyet fog adni igényes stand-up és a slam 
poetry délutánoknak, esteknek is. 
Az MTVA  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap pályázatai közt számos 
olyan pályázat található, mellyel rádiós programok előállítására lehet pályázni, például a 
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Cserés Miklós Pályázat melynek támogatásával már sikeresen volt szerencsém 
személyesen is dolgozni. Ezekre támaszkodva kutatni fogjuk a lehetőséget, hogy 
ezeket a programokat rögzíteni és szélesebb körben terjeszteni is tudjuk majd. 
A Radnóti Irodalmi és Dráma Műhely, a RADÍR érdekes és izgalmas programjaival 
természetesen más kiadókat és független alkotókat is szeretettel vár, a mozgalom 
célja az integráció és nem az elkülönülés. A Radnóti Miklós Színház az elmúlt években 
jó kapcsolatot alakított ki a Magvető kiadóval, ezt eszem ágában sincs tönkretenni, 
sőt. 
A RADÍR a háttérben is folytatja tevékenységét. Olyan nemzetközi webinárium 
sorozatokat és alkotótáborokat, találkozókat szervez hazai és külföldi írók számára, 
melyekben a fiatal szerzők mesterekre, alkotótársakra, inspiráló új gondolatokra 
találhatnak, melyek révén friss drámai alkotások születnek, gazdagítva a magyar 
drámairodalmat és természetesen a Radnóti Miklós Színház műsorát. Ebben a 
tevékenységben is nagyban számítok és számíthatok a Libri Kiadói Csoport 
együttműködésére, melynek vezetője Sárközy Bence igen gazdag külföldi irodalmi és 
színházi tapasztalattal és kiterjedt kapcsolati tőkével rendelkezik.  

• RADAR Radnóti Actual Response 
Ebben a fejezetben leírt elképzeléseimet pályázatom egyik legfontosabb részének 
tartom, tekintettel pályázatom címére - Egy XXI. századi közép-európai kulturális és 
szórakoztató műhely - , valamint a pályázati felhívásban szereplő egyik szakmai-
minőségi szempont, mely szerint az Emtv. szerinti kiemelt minősítés megtartása 
érdekében a pályázatnak tartalmaznia kell: a hazai és nemzetközi színházi kapcsolatok 
és szakmai együttműködések megújítására irányuló szakmai koncepciót. 
A RADAR, azaz Radnóti Actual Response - jelentése Valós Válasz - egy nemzetközi 
színházi kezdeményezés, mely elképzelésem szerint komoly együttműködési hullámot 
indíthat el az európai színházi világban, melynek a Radnóti Miklós Színház lehetne 
nemzetközi központja. A terv szerint minden évben, a hazai irodalmi újdonságok 
mindenre kiterjedő figyelmes áttekintése után minimum 5-6 alkotást kiválasztva - 
legyen az dramatikus feldolgozásra alkalmas regény, novellafüzér, vagy akár a RADÍR 
műhelyében alkotott új magyar dráma - szétküldjük olyan európai, vagy akár 
tengerentúli színházakba, melyeknek arculata részben vagy egészben illeszkedik a 
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Radnóti Miklós Színház által képviselt kamarajellegű, igényes polgári művész-színház 
eszményéhez. A művekhez egy együttműködési szándékot is csatolunk, melyben a 
Radnóti Miklós Színház felajánlja partnerségét egy az általunk küldött írásokból 
kiválasztott mű színpadi interpretációjához. Az együttműködés többféle lehet. Ha a 
produkció külföldön készül, úgy a Radnóti Színház színészeket küld vendégjátékra az 
adott színházhoz, vagy akár rendezőt, tervezőt, egyéb szakembert. Vagy az adott 
színház delegál rendezőt, színészeket, egyéb színházi szakembereket a választott mű 
Radnóti Színházban való feldolgozására. Idővel fel lehet állítani egy úgynevezett kredit-
rendszert, mely koprodukciós filmek esetében bevált és megszokott módszer. 
Színészek természetesen elsősorban a Radnóti Miklós Színház társulatából vesznek 
részt a munkában, a rendezőt, valamint a többi alkotót, adott esetben olyan 
karaktereket, akik nem találhatók a társulatban, vagy abban az időszakban 
nélkülözhetetlenek a Radnótiban, hazai pályázat útján választjuk ki és delegáljuk a 
koprodukcióba. Az elkészült előadásokból rendezett nemzetközi fesztivál,  
RADAR Radnóti Actual Response International Theatre Meeting Budapest melynek a 
Radnóti Miklós Színház valamint törekvéseim szerint az addigra munkánkhoz 
partnerként csatlakozó Thália Színház, vagyis a budapesti Nagymező utca ad helyet, 
megítélésem szerint nemcsak komoly nemzetközi kulturális ranggal és vonzerővel 
gazdagítja Budapestet, de jelentős idegenforgalmi hatása is érzékelhetővé válhat 
néhány éven belül. 
A mozgalom dominóelvben kiterjedt és komoly színházi és irodalmi együttműködési 
hullámot indíthat, hiszen cserébe mi is várjuk a nemzetközi partner színházak 
nemzeteinek legújabb irodalmi alkotásaiból összeállított csomagot, melyekből színtén 
koprodukcióban készült bemutatókat hirdethetünk a Radnóti Miklós Színházban. 
Az európai integráció az unió egyik legfontosabb célja. Nemzetközi kulturális projektek 
támogatására minden évben komoly összegeket ítélnek oda a legkülönfélébb európai 
pályázatok. Nem ritka a több százezres, adott esetben a millió eurós nagyságrendű 
támogatás. A RADAR hatalmas nemzetközi irodalmi és színházi mozgalmat indíthat, 
jelentős forrásokhoz juttathatja nemcsak a Radnótit, de a partnerként csatlakozó hazai 
és nemzetközi színházakat és alkotókat, és organikus módon világszerte 
népszerűsítheti a magyar irodalmat és színházi kultúrát. Nem utolsó sorban világszerte 
ismertté teheti színházunk nevét és munkásságát. Egyfajta franchise rendszerben 
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RADAR International Theatre  Meeting a világ más városaiban is rendezhető lehet. 
Nem hangzana rosszul egy RADAR Radnóti Actual Response International Theatre 
Meeting Berlin, London, Bucuresti, Amsterdam vagy Ljubjana sem. 
A RADAR mozgalom életrehívását, csakúgy, mint a RADÍR műhely megalakítását a 
Libri Kiadói Csoport közreműködésével képzelem. Portfóliójuk hazai és külföldi 
szerzőinek új kiadásait “radarozva”, valamint a hazai és külföldi kiadásokhoz időben 
igazítva választjuk ki a programban szereplő műveket. 
A program beindításakor első körben az ETC European Theatre Convention 
tagszínházainak küldjük el a magyar irodalom színházi megvalósításra leginkább 
alkalmas alkotásait, és egy hosszútávú nemzetközi együttműködési tervezetet, mely 
tömören leírja a fentebb összegzett elképzelést. A jelenleg 23 ország 40 színházát 
tömörítő szervezet kommunikációja korszerű, apparátusa és működése friss és 
rugalmas. Ha kezdetnek csak egyetlen színház érdeklődését felkeltjük, akkor a 
folyamat beindul, sikere már csak saját elszántságunkon és tehetségünkön múlik. Az 
pedig nem fog hiányozni. Az ETC segítségével a RADAR program pályázati 
forrásokhoz juthat, eddigi portfóliójuknak arculatához tökéletesen illeszkedik a RADAR. 
A RADAR tervének benyújtásával egyidőben a Radnóti Miklós Színház kérelmezi az 
ETC European Theatre Convention tagjai sorába történő felvételét. 

• RADNÓTI 21 Tabuszínház 
A jó színház - hangsúlyozom újra: a jó színház - mindenkor valós időben reagál a világ 
a társadalom problémáira, változásaira. A világban egyetlen állandóság fedezhető fel: 
az állandó változás. Mindennapi életünknek állandó része a szexualitás, a 
párkapcsolati problémák, a másság, a hit, a vallás, és sajnos természetesen az 
erőszak is. A Radnóti 21 keretein belül olyan irodalmi esteknek, beszélgetéseknek, 
valamint saját produkcióban készült, illetve vendég előadásoknak adunk helyet a 
színházban 21.00 órai kezdettel, melyek ezekkel az izgalmas tabu témákkal 
foglalkoznak. Budapest - különösen a Nagymező utca környéke - napjainkban már 
egy olyan nyüzsgő világváros érzetét kelti, amely soha nem alszik, lakóinak és 
idelátogató vendégeinek kulturális étvágya és befogadóképessége szinte 
kielégíthetetlen és korlátlan. Meggyőződésem, hogy a kezdeményezés nagy sikerre 
számíthat, nem is beszélve arról, hogy igen jól kommunikálható és reklámozható. A 

! . oldal13 Anger Zsolt



SZAKMAI ELKÉPZELÉSEK

konvencióktól eltérő új élmények lehetősége, a tabuk izgalmas és erős vonzereje 
bizonyára nagy érdeklődésre tarthat számot széles körben. Nem utolsósorban a 
tabukkal való közvetlenebb találkozás, azok művészi módon való feldolgozása minden 
bizonnyal magának a tabunak lerombolásában is segíthet. 
A RADNÓTI 21 Tabuszínház előadásai 21 éven felülieknek ajánlott, 18 éven felüliek 
csak saját felelősségükre látogathatják. Természetesen ez csak afféle reklámfogás, 
hiszen hazánkban nincs életkorra vonatkozó jogi különbség a 18. életévüket betöltött 
polgárok között, ám ez a kommunikációs trükk igen figyelemfelkeltő erővel bír, a 
program nagy érdeklődésre tarthat számot. A program beindítását és fejlesztését 
Dömötör Tamás rendező vezetésével tervezem.  

• KULISSZA 
A Radnóti Miklós Színház Kulissza címmel idén januárban indította be komplex, 
háromlépcsős színházpedagógiai programját a középiskolás korosztály számára, 
melyet nagyszerű kezdeményezésnek tartok, és a jövőben folytatni, illetve fejleszteni 
kívánok. A programban a diákok egy játékos felkészítő foglalkozás után megtekintik az 
adott előadást, majd a feldolgozó beszélgetésen elemzik a látottakat. 
Idézet a Radnóti Színház honlapjáról: 
“A komplex színházpedagógiai foglalkozások nem csupán a színház műfajának 
megszerettetését és a színházi nyelv, az előadás jobb megértését eredményezik, de a 
foglalkozásoknak önmagukban is közösségépítő, önbizalom-növelő és készségfejlesztő 
hatásuk van. Elősegítik a reflexív gondolkodást, fejlesztik az empátiakészséget, 
ösztönzik az önálló véleményalkotást. A diákoknak fontos közösségi és kulturális 
élményt jelentenek az ilyen jellegű programok.”  
A programot Hárs Anna, a színház dramaturgja vezeti, és ez változatlanul így is marad 
terveim szerint. A programot azonban szeretném kiegészíteni felnőtt korúak számára 
szóló drámapedagógiai és improvizációs műhellyel, tréningekkel, amelyekben a 
közhasznú feladatok ellátása mellett üzleti lehetőséget is látok. Egy mai modern 
nagyvállalat büdzséje szükségszerűen számottevő összegeket különít el 
csapatépítésre, dolgozóinak kommunikációs és problémamegoldó képességeinek 
fejlesztésére, tréningek szervezésére. A drámapedagógiai misszió, melyet a 
középiskolások körében közhasznú tevékenységben végez a színház, számos hazai 
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és európai pályázati forrás támogatására számíthat, míg a felnőtteknek szóló 
kommunikációs, improvizációs és dráma tréningek a Radnóti Színház üzletszerű 
vállakozói tevékenységének bevételeit növelheti. A program fejlesztésében, 
koordinálásában és lebonyolításában a jövőben Kraszkó Zita a Hepp színház 
alapítójának, és Fekete Kata színésznő segítségére számítok, akik mindketten nagy 
tapasztalattal rendelkeznek hasonló projektek lebonyolításában, minden korosztályban 
a legkissebbektől a felnőttekig. A program elsődleges helyszíne a Radnóti Színház 
próbaterme 1065, Budapest, Andrássy út 31. 

• KAMERAD Radnóti Vizuális Műhely 
Egy színház legnagyobb vonzereje a társulat. A színészek. A nézők elenyésző hányada 
tudja felidézni, hogy ezt, vagy azt az előadást ki rendezte. A néző a színészi 
alakításokra emlékszik, és a programválasztásnál is a legfontosabb tényező, hogy 
kedvenceit akarja látni. Egy társulat értékét nagyban növeli, ha tagjai közismertek, és 
ennek legfontosabb pillére a televíziós megjelenés. A Radnóti Vizuális Műhely olyan új 
kezdeményezés, mellyel a színház kiléphet falai közül, és társulatát szélesebb körben 
is ismertté teheti, nem beszélve arról, hogy újfajta, hazánkban eddig kevéssé ismert 
színházi formával gazdagodik a színház műsora. 
A mozgóképgyártás feltételei a képrögzítő technológiák forradalmi fejlődésével mind 
anyagilag, mind technikailag egyszerűsödtek. A digitális technika lehetővé teszi, hogy 
viszonylag kis ráfordítással broadcast minőségű, televízióban, weben, vagy akár 
moziban is vetíthető alkotásokat hozzunk létre. A mozgókép a XXI. században 
elképesztő mennyiségben és a legkülönbözőbb formában özönlik a több tucatnyi 
televíziós csatornán és a világhálón, a fogyasztók vizuális étvágya szinte 
kielégíthetetlen. Mindnyájunk zsebében lapul egy HD minőségű monitor és kamera. 
Mindemellett az elmúlt évtizedek valóságshow őrülete hanyatlóban van és a nagy 
komoly televíziós társaságok is egyetértenek abban, hogy egyre nagyobb kereslet van 
a színvonalas fikciós sorozatokra, melyekben kiváló színészek alakítanak izgalmas, 
vagy mulatságos karaktereket, akiket hétről hétre kiéhezve követhetünk a televízióban, 
sőt, a webes megtekintések száma talán a televíziót is maga mögé utasítja. Ilyen 
népszerű sorozatok például a Totál szívás, az Így jártam anyátokkal, a True Detectives, 
a Terápia, a Társasjáték, stb. Létezik a sorozatoknak egy különleges formája, a 
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sitcom, azaz szituációs komédia, mely szigorúan élő közönség előtt kerül felvételre, 
ilyen például sokak kedvence, az Agymenők (Big Bang Theory). A világhírű sorozat 
felvételeire szinte képtelenség jegyet kapni, hónapokra előre elkel minden hely, tömött 
sorokban várakoznak a nézők, a felvételek különleges színházi hangulata leírhatatlan, 
a néző beavatottá válik, felejthetetlen színházi élménnyel távozik, és természetesen 
otthon a televízióban vagy a neten különös élvezettel követi a sorozatot, hiszen maga 
is részesének érezheti magát az alkotásnak. A Radnóti Színház épülete és 
infrastruktúrája kiválóan alkalmas hasonló produkciók gyártására akár évad közben, 
akár a nyári időszakban. A sorozatok gyártásával, illetve forgalmazásával a színház új 
gazdasági forrásokhoz juthat (bérleti díj, reklám, stb), a társulat tagjainak 
keresetkiegészítést teremthetünk, és nem utolsó sorban az előadásszám és a 
jegybevétel is növekedhet. A Radnóti Vizuális Műhely működését 2017 januárjában 
tervezem beindítani. Minden évadban egy darab 8-12 epizódból álló sorozat gyártását 
tartom reálisnak. A Radnóti Vizuális Műhely első két évében a következő két sorozatot 
tartom kivitelezhetőnek: 

• Kodály Körönd (szituációs komédia) 
Egy az Operaház által bérelt reprezentatív lakás állandó illetve ideiglenes 
lakóinak története. Zenészek, énekesek, táncosok, kóristák, külföldi 
vendégművészek kalandjai, viharos szerelmei, félreértések és fájdalmas 
tévedések, hétköznapi hősiességek a mindent átszövő zenei nyelvvel és 
humorral. 

• A doktor (romantikus komédia Csehov művei alapján) 
Az igen népszerű dél-amerikai sorozatok, szappanoperák sikereit nézve régóta 
foglalkoztat a kérdés, vajon ez a forma alkalmas-e magas kultúra, igényes 
irodalom közvetítésére. Szerelmek, balul sikerült házasságok, féltékenység, 
csalfaság, mind olyan témák, melyeket Csehov egész életművében megrázó, 
elgondolkodtató és igen szórakoztató formában vetett papírra. Legtöbb 
művében saját magát is megörökítette, a gyakran feltűnő orvos szerepében, 
lévén Csehov maga is orvos volt. A Doktor című sorozat főszereplője egy 
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orvos, Csehov színdarabjaiból íródik, mai környezetbe helyezve láthatjuk 
viszont a klasszikus figurákat és történeteket. 

A KAMERAD Radnóti Vizuális Műhely azonban nemcsak televíziós sorozatok 
gyártására lesz alkalmas. Kísérleti filmek (dogmafilm, kisjátékfilm) gyártását is 
tervezem, melyek a nyári időszakra munkát adnak a társulat tagjainak, a színpad 
műteremként való alkalmazása pedig szinte szükségszerű az épület jobb és 
gazdaságilag is kedvezőbb kihasználtsága szempontjából a nyári időszakban. A 
Magyar Nemzeti Filmalap sokféle pályázati lehetőséget kínál, melyeket előnyösen 
kihasználva évente egy nagyobb, vagy több kisebb produkció  megalkotását tartom 
elképzelhetőnek a társulat művészeinek szereplésével. Pályakezdő elsőfilmes 
rendezők, de tapasztaltabb, új formákat kereső rendezők számára is remek lehetőség. 
A Radnóti Vizuális Műhely megalapítását és működtetését a MEGAFILM produkciós 
vállalat és a KMH Film aktív közreműködésével tervezem. 
A kezdeményezés neve - KAMERAD - olyan mozaikszó, mely a többi új 
kezdeményezéshez (RADÍR, RADAR) hasonlóan egyrészt tartalmazza színházunknak, 
mint brand-nek a nevét, és a tevékenység lényegét sugallja. A kamerad szó jelentése 
németül bajtárs, pajtás, társ. Ez a névválasztás nem véletlen. Ha a színház sikeresen 
aknázza ki a fent leírtakban rejlő lehetőségeket, akkor tekintettel arra, hogy 
Magyarország az utóbbi években az európai és a tengerentúli filmesek forgatási 
paradicsomává vált, nem lehetetlen, hogy idővel nemzetközi koprodukcióban 
dolgozhat, adott esetben épületét és az extra bevételekből folyamatosan fejleszteni 
kívánt technikai felszerelését bérbe adhatja, dolgozóinak extra jövedelmet, és 
közhasznú tevékenységének új gazdasági forrásokat teremthet. A német filmes 
szakmával való kapcsolatok felkutatásában Claudia Nador segítségére számítok, aki 
az  A Company Hungary ügyvezető igazgatója. 
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• Alkotótársak, munkatársak 
A korábbi fejezetekben már említett új művész és nem művész munkatársaim mellett - 
Dömötör Tamás, Radnai Márk, Sárközy Bence, Kraszkó Zita, Fekete Kata, - mellett, 
igazgatásom első időszakában kivétel nélkül, de természetesen a későbbiekben is 
elsősorban a Radnóti Miklós Színház jelenlegi művészeire és szakembereire számítok. 
Dr. Komáromi György megbízható, felelős gazdasági vezető, asszisztense Horváth 
Szilvia elhivatott, nagy teherbírású színházi ember. A művészeti titkár Papp Zsuzsanna 
kiváló szakember, a rendezőasszisztensek, Őri Rózsa és Balák Margit nagy 
tapasztalattal rendelkező, pontos megbízható munkatársak. Pár hónapos ottani 
munkám alatt megtapasztalhattam azt is, hogy a színház műszaki szakemberei profin 
és áldozatosan végzik munkájukat. Az ő szaktudásuk és munkájuk a színház 
működésének egyik legfontosabb alapja, ezt megbolygatni felelőtlenség lenne 
részemről. 
A Radnóti Színház művészei és társulata mindig is kiemelkedett a magyarországi 
átlagból. Korosztályának kiemelkedő, izgalmas és karizmatikus művésze Csomós 
Mari, Kováts Adél, Keres Emil, Martinovics Dorina, Gazsó György, Szávai Viktória, 
Martin Márta, Schneider Zoltán, Adorjáni Bálint, Andrusko Marcella, Petrik Andrea, Pál 
András, Rétfalvi Tamás sőt maga Bálint András egyaránt. Hosszútávon a színház 
művészeinek fiatal generációjának erősítése szükséges, illetve az esetleges mozgások 
miatt bekövetkező generációs lyukakat pótolni szükséges. A színháznak jelenleg 14 
színművésze van, ami talán egy-két fővel kevesebb a korábbi évek szerződtetett 
művészeinél, de ideálisnak tekinthető. Folytatni kívánom azt a Bálint András által 
megkezdett hagyományt, hogyha valamely produkció valamely szerepe úgy kívánja, 
akkor vendégművészt hívok az adott feladatra. Ez mindig is hozzátartozott a Radnóti 
művészi arculatához, hiszen megfordult itt az elmúlt harminc évben Udvaros 
Dorottyától Haumann Péterig a kortárs színművészet színe-java. Szeretném elérni, 
hogy évadról évadra ez a remek társulat a lehető legjobb és legkülönfélébb hazai és 
külföldi rendezőkkel dolgozhasson. Továbbra is várom Zsótér Sándort, Mohácsi 
Jánost, Rudolf Pétert, Alföldi Róbertet. Elsők közt invitálnám Pelsőczy Rékát, Pintér 
Bélát, Bagossy Lászlót,   a nemzetközi mezőnyből mindenek előtt a szerbiai Radoslav 
Milenkovic rendezőt és Mike Packer angol író/rendezőt tervezem meginvitálni.  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★ MARKETING, PR, KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIAI ELKÉPZELÉSEK 

Véleményem szerint egy olyan világvárosban, mint amilyenné Budapest vált az elmúlt 
években, egyetlen kulturális műhely sem engedheti meg magának azt a luxust, hogy 
csak már meglévő közönségbázisára támaszkodva ne látszon, ne látszódjon. A  
kommunikációnak, a marketingnek nem csak az a célja, hogy közvetlenül a  
jegyértékesítésre legyen hatással, hanem az is, hogy a színház neve forogjon, az itt 
dolgozó művészeket szélesebb körben megismerhessék, hogy felkeltsük az 
érdeklődést márkánk és termékeink iránt. Ezen a területen jelentős megújulásra lesz 
szükség a Radnóti Miklós Színházban, mivel itt a leglátványosabb a lemaradás a piac 
többi szereplőjétől (színházaktól, múzeumoktól, a kulturális élet egyéb szereplőitől). 
Stratégiám lényege, hogy a megújuló művészeti arculat mellé belépő 
együttműködések, új kezdeményezések (a Libri Kiadói Csoporttal való 
együttműködés, RADÍR, RADAR, KAMERAD)) eleve olyan helyzetet tudnak teremteni, 
amelyek generálni tudnak egy folyamatos PR jelenlétet, jelentősebb anyagi ráfordítás 
nélkül. Ráadásul a művészi törekvéseinkkel folyamatosan bővülő tartalom, új és egyre 
növekvő felületeket adhat jövőbéli támogatóink, partnereink népszerűsítéséhez, mely 
gazdasági szempontból igencsak előnyös.  Ugyancsak fontosnak tartom, hogy a 
visszafogott, polgári színház arculathoz illeszkedően (nem harsányan és nem 
mindenáron), de egy tudatos építkezés kezdődhessen meg a művészek (elsősorban a 
szélesebb körben még nem ismert, fiatalabb művészekre gondolok) ismertsége 
tekintetében. A nézők (a vásárlók) elsődleges döntési szempontja a színházlátogatás 
esetében az előadásban színpadra lépő művészek személye. Nagyon fontos, hogy 
őket olyan helyzetbe hozhassam, hogy ne csak a színház törzsközönsége ismerje 
őket, hanem minden kultúra fogyasztó, aki nyitott szemmel van erre. Fontos, hogy a 
színész jelen legyen az írott és elektronikus sajtóban, a TV-ben, mert ezzel olyanoknál 
is felkeltheti maga iránt és a színház iránt, ahol rendszeresen színpadra lép, az 
érdeklődést, akik kultúra fogyazstók, de nem tartoznak jelenleg a Radnóti Színház 
látogatói közé. Mindezek megvalósítása elsősorban egy jó szakemberen múlik, aki 
rendelkezik a média irányába olyan kapcsolatokkal, amelyekkel biztosítani tudja ezeket 
a megjelenéseket. A Radnóti Miklós Színház kommunikációjának és arculatának 
fejlesztésében, a szponzorok, támogatók felkutatásában, a színház hazai és 
nemzetközi projektjeiben rejlő kommerciális lehetőségek maximális kiaknázásában a 
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jövőben Gosztonyi Csaba a Carbon Group Communication ügyvezető igazgatójának 
aktív közreműködésére számítok és számíthatok. 
Fejleszteni szükséges a színház kommunikációját a közösségi médiában is. A színház 
Facebook oldala jelenleg közel sem rendelkezik annyi követővel, amennyi megfelelő 
lenne. Noha Magyarországon a twitter és az instagram nem elég elterjedt még, de 
fontos, hogy ott is jelen legyünk nem utolsó sorban a tervezett fokozott nemzetközi 
jelenlét miatt. Az ezeken a felületeken folytatott kommunikációnak markánsan 
különböznie kell a színház  - egyébként szintén megújításra szoruló - hivatalos 
weboldalától. Ezen az oldalakon a színháznak közvetlenebbnek, beavatóbbnak kell 
lennie, míg a weboldalnak a jelenleginél letisztultabbnak, informatívabbnak, s jobban 
az értékesítésre fókuszálónak.   
A marketing területén mindenképp szükséges – az eddigiektől eltérően – mind a 
Radnóti Miklós Színház, mint márka és az itt látható produkciók, mint termékek külső 
kommunikációjának erősítése. Ez nem egy luxuskiadás egy közhasznú tevékenységet 
folytató kulturális intézmény esetében. A Radnóti Színháznak, mint a kulturális piac 
szereplőjének, muszáj olyan önálló arculattal rendelkeznie, amely egyrészt felkelti az 
ide még nem látogató nézők érdeklődését, másrész a rendszeres látogatókat is 
megerősíti választásuk helyességében. A vásárlónak (nézőknek) különbséget kell 
tenniük a piac szereplői között. Tudniuk kell, mit kínálunk, hogy azokhoz eljuthassunk, 
akik érdeklődhetnek a színházban folyó művészi munka iránt. Biztos vagyok benne, 
hogy a jövőben kínált művészi arculat egy szélesebb réteg érdeklődésére is számot 
tarthat. Erről azonban a potenciális nézőknek tudniuk kell. Fokozni kívánom – 
megfelelő szakember, vagy kiszervezett tevékenység keretében – a színház külső 
megjelenéseit hirdetések formájában az írott sajtóban (életmód és heti magazinok, 
műsor újságok), az online média kultúrális portáljainál (7ora7, szinhaz.hu), valamint a 
nagy hírportáloknál (origo, index).  Ezek egy részét természetesen barter 
megállapodások keretén belül. Fontos, hogy a lehető legtöbb felületen - külső plakát 
megjelenések, a fent említett hirdetési felületek - megjelenhessen a színház, ellenkező 
esetben elveszik azon a színes kulturális piacon, ami az elmúlt években Budapesten 
kialakult.  
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A Jegyértékesítés területén növelni kívánom az interneten eladott jegyek arányát. 
Jelenleg a színház a közönségszervezésen keresztül adja el jegyeinek mintegy 49 %-
át, míg online csupán a 29 %-át. Ezeket az arányokat fokozatosan meg kell fordítani,  
hiszen az online és a jegypénztári értékesítésből azonnali bevételre lehet szert tenni, 
míg a közönségszervezésen értékesített jegyek után a bevétel jóval később folyik be a 
színház kasszájába. Hosszútávon az online értékesítés a humánerőforrás 
tehermentesítését és jelenti, s az értékesítésre fordított energia további értékesítési 
csatornák bevonását, mozgósítását teszi lehetővé. Ugyancsak fontosnak tartom, hogy 
a jegyárak kialakításánál figyelmbe vegyük a folyamatosan változó fogyasztói 
szokásokat. Egyrészt érdemes a jegyárak kialakításánál figyelmbe venni, hogy a 
fogyasztók szeretnek kedvezményeket érvényesíteni. Azaz az alapjegyárakat úgy 
meghatározni, hogy a vásárlás ösztönzésére eleve számoljunk különböző 
kedvezményekkel (diákok, pedagógusok, nyugdíjasok). Másrészt a kereslet 
függvényéhez igazítani a jegyárak alakítását. Amennyiben valami iránt megnő az 
érdeklődés, annak az árait emelni, ami iránt átmenetileg, vagy tartósan csökken, 
annak árát csökkenteni. Ez utóbbival az előadások élettartama növelhető, míg az 
előbbivel a bevétel maximalizálható. A színház jelenlegi jegyár rendszere ezt a kínálat-
keresleti ollót nem nyitja elég szélesre, noha egy 228 fős színház esetében biztos 
vagyok benne, hogy lenne rá lehetőség. Ugyanakkor tetszetős a hétvége-hétközben 
jegyár rendszerének megkülönböztetése, ezt valószínűleg változatlanul hagynám a 
továbbiakban. Célom, hogy a Radnótiba járó közönséget tudatosan fiatalítsam, s 
ehhez akár valamelyik olyan nagyvállalattal kooperáljak, melynek hasonló a 
célcsoportja, és szponzoráció keretében jelentős kedvezményt biztosíthassak a 
középiskolás, egyetemista kultúrafogyasztóknak. 
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★ GAZDASÁGI STRATÉGIA 

A Radnóti Miklós Színház 2011-től látja el közfeladatát gazdasági társaságként.  A 
társaság alapítója és 100%-os tulajdonosa Budapest Főváros Önkormányzata, 
feladatait Budapest Főváros Önkormányzatával megkötött Fenntartói 
Megállapodásban foglaltak alapján látja el.  
A társaság az Alapító okiratában meghatározott közhasznú tevékenységet végezte. A 
társaság jogállása szerint közhasznú, ennek megtartása kiemelkedő fontosságú, 
természetesen ügyvezetői tevékenységem során minden ehhez szükséges kritériumot 
a továbbiakban is mindenképp teljesíteni kívánok. A Radnóti Miklós Színház Nonprofit 
Kft. gazdálkodását tudomásom szerint mindig is a stabilitás jellemezte. Feltünő 
azonban, hogy az Alapító Okiratban meghatározott üzletszerű gazdasági 
tevékenységekből, amelynek nyeresége a közhasznú tevékenységre fordítandó, 
minimális bevételre tett szert (2014-ben vállalkozásból származó bevétele 
mindösszesen az összes bevétele 0,65 %-a volt), valamint gazdálkodásában 
jelentősen támaszkodik a fenntartói támogatásra és a TAO bevételre. Saját árbevétele 
a teljes bevételének mindössze 22 %-a. Rendkívül fontosnak tartom, hogy egy 
átgondolt és nem rizikós jegyár stratégia mellett a bevételeket akár az előadásszámok 
minimális növelésével, akár a jegyárak minimális növelésével, a jegyár rendszer 
átstrukturálásával növelni tudjam. A következő öt évben elsődleges célom, hogy a 
pályázatomban leírt művészi elképzeléseket a leghatékonyabb gazdálkodással 
valósítsam meg. Feladatomnak érzem, hogy a színház gazdálkodásában növeljem a 
saját árbevétel arányát, valamint az Alapító Okiratban foglaltak figyelembevételével 
növeljem az üzletszerű tevékenységből származó bevétel arányát. Itt elsősorban a 
KAMERAD Radnóti Vizuális Műhely által előállított televíziós alkotásokban látok nagy 
lehetőséget. Modernizálni kívánom a színház kommunikációját és jegyértékesítését, 
hogy megfeleltessem annak a XXI. századi nagyvárosi színházeszménynek, amelynek 
a mostani működési formájában már nem tud megfelelni. 
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★ ZÁRSZÓ  

Radnóti Miklós Színház jövőbeni vezetőjére nagy felelősség hárul a pályázatomban 
leírt nagyszabású tervek nélkül is. Mindazonáltal ezeknek a terveknek a 
megvalósítása hatalmas kihívás és lehetőség, mellyel hozzájárulhatunk az intézmény 
hírnevéhez és rangjához méltó korszerű fejlődéséhez. Vetélytársaimnak sok 
szerencsét, és a pályázat eredményétől függetlenül, minden együttműködésre 
nyitottan, további sikeres munkát kívánok! 

Anger Zsolt 
színész/rendező 

★SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

Anger Zsolt 
1969.05.04. Szeged 
Szabadúszó színész/rendező 
Végzettség: 
1995-ben végeztem a Színház- és Filmművészeti Főiskola színész szakán Horvai István osztályában. 
Munkahelyek: 
1984–1988 között amatőrszínész vendéglént a Szegedi Nemzeti Színházban játszottam. 
1988–1991 között csoportos szereplőként a kaposvári Csiky Gergely Színház tagja voltam. 
1994-1998 között a Vígszínház tagja voltam. 
1998-tól 2002-ig pedig a kaposvári Csiky Gergely Színház színésze voltam. 
2002–2006 között az egri Gárdonyi Géza Színházban dolgoztam. 
2002–2003 között a Kecskeméti Katona József Színház vendégszínésze voltam. 2003–2005 között a 
Soproni Petőfi Színház vendégszínésze voltam. 
2006 óta szabadfoglalkozású színész/rendező vagyok. 
2006–2007 között a budapesti Örkény István Színház vendégszínésze voltam. 
Díjak, kitüntetések: 
2001. POSZT legjobb férfi mellékszereplő (Csehov: Platonov - Trileckij) 
2002. Jászai Mari díj 
2006. Vidor Fesztivál: Pantalone díj 
2008. POSZT a MASZK színész zsűri Legjobb Férfi Alakítás díja 
2008. 39. Magyar Filmszemle Legjobb Férfi Alakítás díja (Gigor Attila: A nyomozó) 
2008. Kijev Filmfesztivál Yves Montand díj (Gigor Attila: A nyomozó) 
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2008. Pozsony Filmfesztivál Legjobb Férfi Alakítás díja (Gigor Attila: A nyomozó) 
2008. Malaga Filmfesztivál Legjobb Férfi Alakítás díja (Gigor Attila: A nyomozó) 
2009. Magyar Filmkritikusok díja (Gigor Attila: A nyomozó) 
Színházi színészi referenciák: 
Vígszínház 
Tom Stoppard: Ez az igazi....Szerető 
Csehov: Ivanov....Dutkin 
Thomas Middleton–William Rowley: Átváltozások....Antonio 
Szirmai Albert–Bakonyi Károly–Gábor Andor: Mágnás Miska....Miska lovász 
Molière: Dandin György avagy a megcsúfolt férj....Clitandre 
Jaroslav Hašek: Svejk....Első orvos 
Eugene Labiche: Olasz szalmakalap....Bobin 
Arthur Miller: A salemi boszorkányok....Herrick 
Bertolt Brecht: Baal....Unokaöccs 
Békés Pál: Össztánc....Orosz katona 
Geszti Péter-Békés Pál–Dés László: A dzsungel könyve....Buldeo 
Beaumarchais: Figaro házassága….Figaro 
Kaposvári Csiky Gergely Színház: 
Szilágyi László–Kellér Dezső: 3:1 a szerelem javára....Finánc 
Bertolt Brecht: Kurázsi mama és gyermekei....Menekülő katona 
Witold Gombrowicz: Yvonne, burgundi hercegnő....Úr 
Czeizel Gábor: Locspocs és a bolygó hollandi....Tengerész 
Weöres Sándor: Holdbéli csónakos....Idomeneus 
Joseph Stein–Jerry Bock: Hegedűs a háztetőn....Szása 
Alekszandr Puskin: Borisz Godunov....Szemjon Godunov és Rosen 
Rejtő Jenő–Farkas Zsolt: Meg kell szakadni!....Weisz 
Nyikolaj Koljada: Murlin Murlo....Alekszej 
Szirmai Albert–Bakonyi Károly–Gábor Andor: Mágnás Miska....Baracs István 
Frank Wedekind: Keith márki....Keith márki 
Koenigsmark: Susogó ligetek ünnepe....Viktor Viktora 
Jean Genet: Balkon....Küldött 
William Shakespeare: Vízkereszt vagy amit akartok....Orsino 
Tasnádi István: Világjobbítók....Szabó Patrik 
Csehov: Platonov....Trileckij 
Kusan: Galócza....Borisz Mozsbolt 
Witold Gombrovicz: Operett....Professzor 
Lázár Ervin: A négyszögletű kerek erdő....Mikkamakka 
Molière: Don Juan....Don Juan 
Ken Ludwig: Káprázatos hölgyek, vagy amit akartok....Leo Clark 
Alekszandr Nyikolajevics Osztrovszkij: Erdő....Bulanov 
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George Bernard Shaw–Alan Jay Lerner–Frederick Loewe: My fair lady....Higgins professzor 
Gogol: Háztűznéző....Podkoljoszin 
George Orwell: Állatfarm 
Babarczy László–Lukáts Andor: Oidipusz király 
Shakespeare: Othello 
Mohácsi János: Megbombáztuk Kaposvárt 
Egri Gárdonyi Géza Színház: 
Molière: Gömböc úr 
Arthur Miller: Az ügynök halála....Biff 
Kőrösi Zoltán: Galambok....Apci 
Sarkadi Imre: Elveszett paradicsom....Zoltán 
Anton Pavlovics Csehov: Három nővér....Andrej 
Molière: Tudós nők....Chrysale 
Makszim Gorkij: Éjjeli menedékhely....Bubnov 
Georges Feydeau: A hülyéje….Vatelin 

Örkény István Színház: 
William Shakespeare: Vízkereszt, vagy bánom is én....Tokányi Oszkár úr 
Nyikolaj Koljada: Szibéria Transz....Mihail 
Tasnádi István: Finito….Polgármester 
Ódry Színpad: 
Heinrich von Kleist: Amphitryon....Photidas 
Ionesco: A kopasz énekesnő....Mr. Martin 
Örkény István: A kudarcról lesz szó....Fóris 
Julius Brammer–Alfred Brünwald: Egy montmartre-i ibolya....Színigazgató 
Kornis Mihály: Halleluja....Pista 
Benedek Miklós: Paprikánia avagy Disznótor a Lipótvárosban 
Vidám Színpad: 
Hunyady Sándor: Bakaruhában….Pali 
Kecskeméti Katona József Színház: 
Paolo Taviani–Marco Taviani–Ennio Morricone: Előre hát, fiúk!....Fulvio Imbriani 
Soproni Petőfi Színház: 
Arthur Miller: Az ügynök halála....Biff 
Thuróczy Katalin: Kerített város....Lackner Kristóf 
Rendezői referenciák: 
Mike Packer: Cardboys - Maradjon minden a régiben 
Kornis Mihály: Halleluja 
Harmath Imre–Kellér Dezső–Ábrahám Pál: 3-1 a szerelem javára, avagy szívek mérkőzése két 
csuromvizes, zajos felvonásban 
Vajda István: Pedig én jó anya voltam 
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Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais: Figaro házassága 
Kárpáti Péter: Pájinkás János 
Parti Nagy Lajos: A hét asszonya 
Lars von Trier–Christian Lollike: Dogville 
Spiró György: Prah 
Barry Morrow–Dan Gordon: Esőember 
Lars von Trier–Anger Zsolt: A Főfőnök 
Filmes referenciák: 
Melodráma (1991) 
Kalaf (1996) 
Honfoglalás (1996) 
A vád (1996) 
Benda színész eltűnése (1997) 
Visszatérés (1999) 
Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten (1999) 
A pofon (2002) 
Magyar szépség (2003) 
Jött egy busz... (2003) 
Madzag (2004) 
Szezon (2004) 
Jocó (2004) 
Üvegfal (2005) 
Sztornó (2006) 
Premier (2006) 
Szalontüdő (2006) 
Alterego (2006) 
S.O.S. szerelem! (2007) 
9 és 1/2 randi (2008) 
Etetés (2008) 
A nyomozó (2008) 
Summertime (2009) 
Utolsó idők (2009) 
Exitium - A pusztulás hangjai (Ritmusok V.) (2009) 
Czukor Show (2010) 
Isztambul (2011) 
Couch Surf (2013) 
Az éjszakám a nappalod (2014) 
Hurok (2014) 
Brazilok (2015) 
Cop Mortem (2015) 
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A martfűi rém (2015) 
Televíziós referenciák: 
Kisváros (1996-2000) 
Szomszédok (1997) 
Csodálatos vadállatok (2005) 
Indián nyár (2006) 
Tűzvonalban (2008) 
Koccanás (2009) 
Hajónapló (2009) 
Szép magyar szó-kép-tár (2010) 
Hacktion (2012) 
Fapad (2014) 
Aranyélet (2015) 
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