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SZEMÉLYES MOTIVÁCIÓ 

 

 

 Jelen pályamű a színházi vezetést mint generációban való gondolkodást képzeli el. 

Bátor, szerteágazó, progresszív programot fogalmaz meg, melynek alapjául a mai 

fiatal színházcsinálók alkotókedve, frissessége szolgál. De vajon mit keresnék én, 

több évtizede színházban dolgozó ember a megfiatalodni kívánó Új Színház élén? 

 

 A kezdeményezés néhány pályakezdő színházi alkotó fejéből pattant ki, és amikor 

felkértek igazgató-jelöltnek, azonnal igent mondtam. Ennek volt egy eszmei és egy 

praktikus oka. Eszmeileg egyedülálló, hiánypótló elképzelésnek tartottam egy olyan 

színházi vezetés elképzelését, amely generációban gondolkozik. Praktikusan pedig 

elengedhetetlennek találtam egy olyan igazgatót, aki tapasztalatával, 

megfontoltságával segít a fiatal alkotótársaknak abban, hogy vízióik meg is 

valósulhassanak. Erre a szerepkörre alkalmasnak érzem magam. 

 

 Elsősorban azért, mert eddigi pályám során nem engedhettem meg magamnak azt 

a luxust, hogy megöregedjek. Értelemszerűen tapasztaltabb és megfontoltabb 

vagyok fiatal kollégiámnál, de egy nyelvet beszélek velük. Pontosan tudom, mit 

mondanak, amikor generációjuk útkeresésének kérdéseit fogalmazzák újra, ugyanis 

ez az útkeresés határozta meg az én színházi működésemet is, és a mai napig sem 

felejtettem el ennek fontosságát. Olyannyira, hogy minden erőmmel és tudásommal 

szívesen segítek abban, hogy ez az új színházi és nézői generáció felépítsen egy új 

színházat Budapesten. 

 

 Azért is alkalmasnak érzem magam a posztra, mert nem szeretnék kézi vezérlésű 

színházat. Nem azért szeretnék igazgató lenni, hogy legyen egy színházam, 

amelyben a Hudi-féle színház történik, és minden annak van alárendelve. Épp 

fordítva: egy költői képpel élve úgy is mondhatnám, hogy ha a színház hatalmi 

megosztását egy piramisként képzeljük el, melynek tetején a színházigazgató áll, 

akkor én ezt a piramist szeretném fejjel lefelé felépíteni. Olyan igazgató szeretnék 

lenni, aki nem rendelkezik, nem parancsolgat, hanem minden "hatalmát" arra 

használja, hogy a színházban dolgozó alkotók elképzelései megvalósulhassanak. Ez 
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nem jelenti azt, hogy passzívan a háttérbe kívánok húzódni, hogy csak a nevemet 

adom a kezdeményezéshez; egy menedzser szemléletű színházigazgatásról 

beszélek, melynek középpontjában a folyamatos szakmai párbeszéd és a munka áll, 

és amely véleményem szerint nagyon is aktív színházigazgatót kíván. Ez a fajta 

hozzáállás nagy teret enged a pályamű egyik legfontosabb elképzelésének, a 

Művészeti Tanácsnak. Ez a szakmai alapokon nyugvó, demokratikus szerveződés 

nem is tudna hatékonyan működni egy diktatorikus színházigazgató mellett, én 

viszont olyan értékesnek találom egy efféle tanács ténykedését, hogy azt szeretném, 

ha lényegében közösen igazgatnánk az Új Színházat. 

 

Úgy vélem, abból a színházeszményből, melyet ez a pályamű felépít, egy egész 

generáció vágya szólal meg, amely lehetőséget keres a szabad alkotásra. 

Megtisztelőnek érzem, hogy segíthetek e vágyak megvalósításában, hogy részese 

lehetek valami ténylegesen új kibontakozásának. Azonban tisztában vagyok azzal, 

hogy az én szerepem elsősorban a józanság. Tudnom kell kordában tartani az itt 

feltörni készülő alkotói erőket, tudnom kell nemet mondani a túlságosan 

elrugaszkodott, vagy még korai ötletekre, ugyanakkor tudnom kell ösztönözni is a 

lanyhuló, vagy elsőre kudarcot vallott, de ígéretes elképzeléseket. Képesnek kell 

lennem arra, hogy végleges, egyértelmű döntéseket hozzak parttalannak ígérkező 

vitákban, és nyitottnak kell lennem a kompromisszumokra is a színház hosszútávú 

működési szempontjait szem előtt tartva. Mindez hatalmas felelősség, rengeteg 

munka. De ha mindeközben jó színházat csinálunk, márpedig az a tervünk, akkor 

megéri. Nagyon is megéri! 

 

Mindezeket szem előtt tartva szeretnék lenni az Új Színház új ügyvezető igazgatója. 

 

 

 

Hudi László 
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A K2 SZÍNHÁZRÓL 

 

 

 A K2 Színházat 2010-ben alapítottuk meg a Kaposvári Egyetem akkor 

másodéves színész-hallgatóiként. Osztálytársainkkal, illetve más színész-

osztályok hallgatóival kezdtünk el saját előadásokat készíteni egyetemi 

tanulmányainkkal párhuzamosan. Első darabjainkat az egyetemen, majd a Csiky 

Gergely Színházban játszottuk, melyek hamar felhívták a kaposvári színházi szakma 

figyelmét a K2-re. Többeket a legendás Kaposvár-jelenségre emlékeztetett az, amit 

a színpadon látnak, ha akkor még minőségét tekintve nem is, de alkotói hozzáállást 

tekintve mindenképp. Néhány év alatt a K2 Színház az egyetemi élet egyik 

legmeghatározóbb szellemi központjává nőtte ki magát: színész-hallgatók, 

látványtervező-hallgatók, végzett kaposvári színészek mindinkább 

összekovácsolódó alkotócsoportjává vált, melynek egyre többen szerettek volna 

részesévé válni. Ezzel párhuzamosan a formálódó társulat bekerült a független 

színházi szféra vérkeringésébe azzal, hogy állandó meghívottja lett olyan rangos 

fesztiváloknak, mint a Thealter, vagy az Ördögkatlan, valamint olyan nagy múltra 

visszatekintő budapesti színházakban kapott bemutatkozási lehetőséget, mint a 

Stúdió K Színház, vagy a Szkéné Színház. 

 

 Miután végeztünk az egyetemen, a K2 egyetemi színpadból állandó független 

társulattá avanzsált. Több színész kőszínházi szerződést mondott vissza azért, hogy 

a többéves munkával felépített csapat tovább dolgozhasson. Jogilag azonban nem 

váltunk társulattá, ami paradox módon még inkább a csapatszellemet erősítette: 

nem évadokra kötött szerződések tartják egyben a K2-t mind a mai napig, hanem az 

adott szó, és a közös színházcsinálás szenvedélye. 

 

 Állandó társulatként két évad van a hátunk mögött, melyek alapján nem 

nagyképűség azt állítani, hogy a K2 Színház a magyar független színházi élet 

egyik karakteres elemévé vált. Bemutatkozási lehetőséget kaptunk szinte az 

összes jelentős budapesti befogadó színháztól, úgy mint a Szkéné, a Trafó, a Stúdió 

K, a Jurányi Inkubátorház, és meghívást kaptunk az Átrium Film-Színháztól, 

valamint a MU Színháztól is. Munkásságunkra felfigyelt a színházi szakma, több 

díjjal is elismerték működésünk szakmai színvonalát, de ami még ennél is 
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fontosabb: egyre több néző lett kíváncsi az előadásainkra. Kialakult egy olyan, 

folyamatosan duzzadó, több ezer fős közönségréteg, amely figyelemmel kíséri 

működésünk. 

 

 Többször kérdezik tőlünk, hogy hogyan tud ez a csapat egyben maradni, hogy 

képes tizenegy fős apró társulatként évi három bemutatót létrehozni. A válasz 

egyértelmű: eddigi fennmaradásunk, és minden sikerünk záloga az erős csapat, az 

örökös kísérletező kedv, és a függetlenség. 

 

 Mi nemcsak munkatársak vagyunk, hanem barátok, bajtársak is. A mai napig 

érvényesül csapatunkban az "egy mindenkiért, mindenki egyért" szervezőelve. A 

színházi munkában és azon kívül is igyekszünk odafigyelni egymásra, és segíteni 

egymás szakmai és emberi fejlődését. Nálunk valamelyest elmosódnak a szerepek: 

ugyan mindenkinek van egy fő feladata, amihez közülünk ő ért a legjobban, mégis a 

színészek segítenek a rendezésben, a rendezők - akik egyben darabírók is - és 

asszisztensük olykor színésznek állnak, a látványtervező egyben varrónő, kivitelező 

és kellékes is, legtöbbünk volt már súgó és ügyelő, az előadások előtt pedig 

mindenki díszletmunkássá változik, a látványosból öltöztető lesz, a produkciós 

vezetőből közönségszervező, vagy épp takarítónő, a rendezőkből hangtechnikus, 

vagy fejgépes, és még sorolhatnánk. Ez a munkamegosztás olyan erős csapatot 

teremt, amely nem ismer lehetetlent. 

 

 Mindez mit sem érne végeredményben, ha nem párosulna állandó kísérletező 

kedvvel. Az egész K2 abból az ösztönös vágyból született, hogy keressünk újabb és 

újabb színházcsinálási módokat, kísérletezzünk számunkra új témákkal, színházi 

formákkal - és ehhez most is ragaszkodunk. Ma már tudatosan tartjuk frissen 

magunkat azzal, hogy nem engedjük meg az ismétlés, a reprodukció luxusát, hanem 

igyekszünk mindig feszegetni a határainkat, mindig másféle színházat csinálni. 

Ezért aztán az előadásaink közt volt már klasszikus és kortárs - általunk írt! - darab, 

három felvonásos saját operett, fantasy-dráma, improvizációkra épülő előadás, 

dokumentarista elemekből építkező előadás, játszottunk már Euripidészt, 

Shakespeare-t, Csehovot, Kafkát, Bulgakovot, Brechtet és Dürrenmattot is, átírtunk 

és tiszteletben is tartottunk klasszikus műveket, készült már szabadtéri, stúdió és 

helyspecifikus előadásunk, vendégeskedett már nálunk idős és fiatal, színész, 

rendező, látványtervező, koreográfus, zenész, dramaturg és drámaíró egyaránt. 
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Minden téren keressük tehát a kihívásokat, örök nyughatatlanság dúl bennünk, egy 

sikeres megmozdulás után pedig nem kezdjük el ismételni önmagunk. Legalábbis 

ez a célunk. 

 

 Mindez csak akkor működik, ha megőrizzük a függetlenségünket, ahogyan 

eddig is tettük. Nem tartozunk egyetlen politikai párt, vagy mozgalom 

vonzáskörzetébe sem, kompromisszumképesek vagyunk, de nem fogadunk el olyan 

ajánlatot, amiért cserébe akár csak ideiglenesen is, de lejjebb kellene adni fentebb 

vázolt elveinkből. Nemcsak papíron vagyunk függetlenek, hanem igyekszünk a 

hétköznapi működésünk során is azok lenni. Ez táplálja ugyanis a csapategységet és 

a kísérletező kedvet, társulatunk másik két mozgatórugóját. 

 

 Újabb, minden eddiginél nagyobb kihívás elé szeretnénk állítani magunkat, amikor 

az Új Színház megpályázására vállalkozunk. Motivációnk azonban nemcsak a puszta 

kísérletező kedvből fakad. Egyrészt az évek során felismertük, hogy hosszú távú 

szakmai fejlődésünkhöz elengedhetetlen lesz egy állandóan rendelkezésre 

álló színházi infrastruktúra, ami a kőszínházi működés lehetősége felé terelte 

gondolatainkat. Tervezhetőség, fix költségvetés, állandó próba- és játszóhelyek, 

műszak, színháztechnika mind-mind olyan lehetőségek, amelyek kihasználása nem 

mond ellent elveinknek, ugyanakkor olyan alapvető szükséglet, amely nélkül 

fejlődésünk előbb-utóbb megkérdőjeleződne. Másrészt, amikor pályakezdőkként 

megpályázunk egy kőszínházat, egy egész generáció vágyának szószólóivá 

válunk. Felnőtt egy olyan színházi nemzedék, amely szabadon szeretne 

dolgozni a megfelelő infrastrukturális körülmények között, amely átlagon 

felüli nyitottságot mutat a társművészetek felé, és amelynek tagjai nem 

ellenségeskedni kívánnak, hanem egymással folytonos szakmai párbeszédben állni, 

egymást inspirálni, segíteni.  

 

 És ez nemcsak alkotói oldalról igaz. Budapest európai szintű egyetemi város 

rengeteg fiatallal, akiknek szüksége van egy olyan fórumra, ahol az őket 

izgató problémákat kibeszélhetik, és olyan kulturális élet részesévé 

válhatnak, amely róluk és nekik (is) szól. Olyan színház, amelyben mindezen 

nemzedéki vágyak megvalósulhatnak, nincs ma Magyarországon, pedig rendkívül 

nagy igény mutatkozik rá. Ezért kitűnő lehetőség nekünk, a generációnknak és a 

város kulturális életének egyaránt, ha jelen pályaművet megvalósíthatjuk. 
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 Eddigi tapasztalatainkat, alkotókedvünket latba vetve az Új Színházat 

bemutatkozó hellyé, kulturális központtá és tranzitzónává kívánjuk tenni. 

Pályakezdőként pontosan tudjuk, kik azok a kortársaink, akiknek jár a lehetőség a 

kőszínházi bemutatkozáshoz, egy egész nemzedék vágyainak képviselőjeként van 

elképzelésünk arról, miképpen változtassuk az Új Színházat olyan művészeti 

gócpontjává Budapestnek, ahol állandó közösségi, szellemi élet van, és a független 

színházi szférából érkező társulatként meg tudunk valósítani egy olyan 

műsorpolitikát, amely teret enged alternatív csapatok kőszínházzal való 

együttműködésének, afféle tranzitzónává változtatva az Új Színházat kőszínházi és 

független struktúra között. Mindezt egymást inspirálva, magas szakmai 

színvonalon. 

 Koncepciónk mögé állt az általunk megkeresett összes pályakezdő. A 

legfontosabb szakmai szervezetek, több jelentős fesztivál vezetősége, valamint a 

magyar színházi és kulturális élet meghatározó írói, rendezői, színészei, a 

társművészetek több kiválósága állt mellénk, és biztosított minket támogatásáról, 

illetve ismerte el pályaművünk magas szakmai színvonalát. Hudi László, Kárpáti 

Péter és Hegymegi Máté személyében pedig olyan megkérdőjelezhetetlen szakmai 

nívójú társakra leltünk, akik garanciát jelentenek pályaművünk 

megvalósíthatóságára nézvést. 

 

"Ide nekünk az oroszlánt is!" 

 

 

 

 

 

Benkó Bence         Fábián Péter 
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A MŰVÉSZETI TANÁCS 

 

 Az Új Színház művészeti vezetését egy a kaposvári hagyományokra rímelő, 

valamint a jelenlegi Miskolci Nemzeti Színház mintáját követő Művészeti Tanács 

végezné, melynek tagjai a színház állandó munkatársai közül kerülnének ki. A 

Művészeti Tanács tervezett összetétele a következő: 

 

- Hudi László, igazgató, rendező 

- Kárpáti Péter, dramaturg 

- Hegymegi Máté, rendező 

- Benkó Bence, rendező 

- Fábián Péter, rendező 

 

 A Művészeti Tanács jogkörébe tartozna: a színház évadjainak összeállítása, a 

vendégművészek kiválasztása, a színház szakmai programjainak összeállítása, a 

színház által kiírt dráma- és műfordító pályázatok elbírálása (vagy a bíráló 

bizottság tagjainak kiválasztása), folyamatos szakmai konzultáció a 

vendégrendezőkkel, vendégtársulatok vezetőivel a készülő előadások 

színházesztétikai, illetve rendezői kérdéseiről. 

 

 A Művészeti Tanács működését tekintve leginkább egy állandóan ülésező fórumhoz 

hasonlítható. A tagok folyamatos szakmai párbeszédben állnak, döntéseiket minden 

esetben szakmai vita előzi meg, majd nyílt szavazás véglegesíti. 
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ELŐHANG A MŰVÉSZETI KONCEPCIÓHOZ 

 

 

I. Az új színház fogalma 

 

 "A színház önromboló művészet" - írja Peter Brook Az üres tér című könyvében. 

Ezzel olyan színházi alapigazságot fogalmaz meg, amelynél jobb kiindulópontot 

keresve sem találnánk, amikor épp színházi alapigazságok megfogalmazására 

készülünk. (Márpedig a tudatos színházcsináló, amikor színházat épít, igyekszik 

körülbástyázni magát olyan alapvető igazságokkal, amelyekhez tartva magát nem 

téved el a gyakorlatban, a valósággal terhelt hétköznapokban, amelyek 

átláthatatlanabbak a legjobban végiggondolt eszménél is). 

 

 Miért állítjuk, hogy a brook-i megfogalmazás lehet a legigazabb táptalaj minden 

színházeszmény számára? Mit jelent az, hogy "önromboló művészet"? Számunkra 

azt, hogy nem vés kőbe semmit. Bátran és szenvedélyesen épít gondolatvárakat, és 

ugyanilyen - ha nem még kéjesebb - szenvedéllyel rombolja le azokat, hogy a 

romokon újabb építmény ácsolásába kezdjen. Ez azt jelenti, hogy a színháznak 

alaptermészete, hogy az összes színházi alapigazságot végül meghazudtolja. 

Ha a színházi gondolkodó azt mondja, hogy a színháznak márpedig vallásosnak kell 

lennie és hagyományőrzőnek, akkor a színház előbb-utóbb fogja magát, és dacosan 

elkezd káromkodni és nevetni és kéjelegni és gúnyolódni - tehát csak azért sem úgy 

lesz érvényes, ahogyan megkívánják tőle. És ha erre ráébred a színházi gondolkodó, 

és azt mondja: a színháznak gúnyolódnia kell és megvetni minden hagyományt és 

elfelejteni a múltat, akkor a színház újra megmakacsolja magát, és visszatér az ima 

igazságához, és a múlt tanulságain keresztül akar és tud majd érvényes lenni. A 

színház szabad, és ha eszmék börtönébe kényszerítik, bosszúból hamis lesz, vagy 

ahogy Brook fogalmaz: Holt Színház születik. Megmondani tehát, hogy a színháznak 

miről és hogyan "kell" szólnia, a legnagyobb baklövés, amit színházi ember 

elkövethet. Ezért állítjuk, hogy a színház önromboló természetének 

elismerése és tiszteletben tartása paradox módon a legjobb kiindulópont 

bármilyen színházi eszmény megfogalmazásához. 
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 Mindebből következik, hogy a jó színház szükségképpen új is. A jó színház egy új 

gondolat, látásmód, színházi nyelv, vagy forma megtermékenyítő hatása révén jön 

létre. Ez nem jelenti bármilyen emberi érték, hagyomány figyelmen kívül hagyását, 

sőt: a különböző emberi értékek, eszmék, hagyományok tömkelegével való friss 

párbeszéd révén születik, hiszen nem is tud másból. 

 

 Joggal merül fel a kérdés, hogy miért éppen ez a jó színház. Egyáltalán mi a jó 

színház? Abban hiszünk, hogy ezt csak indirekt módon lehet definiálni, hiszen ha 

most mi magunk is alapigazságot fogalmaznánk meg ezzel kapcsolatban, máris 

ellentmondanánk a színház önromboló természetének. Végtelen számú jó színház 

van, de mivel a színház - és most már Ariane Mnouchkine-t idézzük - "a jelen 

művészete", az olyan színház, amely nem a jelen felől közelíti meg tárgyát, és nem 

itt és most akar megszólalni, nem tud jó színház lenni, pusztán azért, mert 

érdektelen. Vagyis a definíció úgy szólhatna- ha lenne - hogy "az a jó színház, 

ami a jelenből indul ki". Tehát új. 

 

 Mégis miféle színházeszmény megfogalmazására készülünk, ha mindeddig a 

színházi eszmények érvénytelenségéről beszéltünk? Mi a dolga a színházi 

embernek egy színházban, amiről csak annyit tudunk, hogy a jelenből indul ki, 

vagyis új? Meggyőződésünk, hogy az egyetlen és legnagyobb feladat az új 

keresése, felismerése, majd megragadása. Az új keresése a gyakorlatban a 

meglévő folyamatos felülvizsgálását jelenti, az új felismerése a valóban új, magát 

újnak mutatótól való elválasztását, az új megragadása pedig már magával a színházi 

alkotófolyamattal egyenlő. Abban, hogy ez a "hármas egység" megszülethessen, 

néhány világ- és színháznézeti alapelv lehet segítségünkre, továbbra is a színház 

önromboló természetének tiszteletben tartása mellett. 

 

 Mindenekelőtt a világ megváltoztathatóságába vetett hit, melyet Brecht 

hangoztatott fennhangon. Minden dráma, rendezői koncepció, színészi attitűd - és 

még sorolhatnánk - melynek mélyén ott rejlik a szándék, hogy legalább egy kicsit 

megváltoztassa a világot, magában hordozza az új megszületésének lehetőségét. 

Vagy fordítva: minden olyan színházi közelítés, amely belenyugszik abba, hogy a 

világ olyan, amilyen, amelynek nem célja, hogy egy társadalmat érintő 

problematikáról gondolkodásra és cselekvésre sarkallja nézőjét, hamis és 

érdektelen. Nem állítjuk ezzel, hogy csak valamiféle vad, forradalmi 
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színházcsinálásnak lenne létjogosultsága, de azt igenis állítjuk, hogy a 

legfelszínesebben összetákolt operettben is azt a mozzanatot érdemes 

keresni és kibontani, amelyben világrengető dolgok történnek. 

 

 A második alapelv a kísérletezés erkölcsi parancsa. A reprodukcióra építő, 

"nosztalgikus" színház, melynek alkotói nem hajlandóak felismerni a herakleitoszi 

bölcsességet, miszerint kétszer nem léphetünk ugyanabba a folyóba, eltávolodik a 

jelen valóságától, és üres forma marad csupán. A világ folyamatos változásban van, 

és ezt a folyamatosságot a színház úgy képes hűen visszaadni, ha megkísérel a 

jelennel folyamatos párbeszédben állni, és nem eltespedni az ismétlés 

dágványában. Azért gondoljuk, hogy a kísérletezés a színházban erkölcsi parancs, 

mert agyafúrt trükközéssel a színházcsináló éppen megtévesztheti nézőjét olyan 

gesztusokkal is, melyek ezerszer elhasználtak és üresek, de ennek a trükközésnek a 

bevetése ellentmond a színháznak mint morális társadalmi intézménynek. Ennek 

az önismétlő, trükköző színháznak nincs helye az új színházában. 

 

 És végül, ami nélkül a fentebb leírtak mit sem érnek: a játék öröme. Lehetünk 

akármilyen homo moralis-ok, vehetjük bármennyire komolyan a színházcsinálást, 

ha legkomolyabbnak nem azt a tényt tekintjük, hogy mindez csak játék, színházunk 

megint csak modoros és hamis lesz, mert megtagadja legősibb alkotóelemét. 

"Humorban nem ismerek tréfát" - írja Karinthy, ami - kis változtatással - 

alkalmazható a jó színház egy újabb megközelítésére is: "Játékban nem ismerek 

tréfát". Ez persze nem azt jelenti, hogy minden előadást el kell viccelni, sőt: minden 

előadást annyira komolyan kell venni, hogy egy pillanatra sem szabad figyelmen 

kívül hagyni, hogy az egész csak játék. Mert ez a súlytalanság teszi súlyossá: a 

színház csak játék, de a valóság, amiről beszél, nem az. 

 

 Mit is jelent tehát az új színház fogalma? Hisszük, hogy a színház 

visszatalálását önmagához. A színház a jelen művészete, mely mindig 

lerombolja és újraépíti magát, amiképpen a jelen is a múltba roskad és 

újraépül a jövőben. A színház újra és újra elhiszi, hogy a világ 

megváltoztatható, még ha minduntalan csalódnia kell is, folyamatosan 

kísérletezéssel tartja frissen magát, nem torpan meg egy siker után és teszi 

magát hiteltelenné holmi reprodukcióval; és mindeközben nem feledkezik 

meg a felszabadító örömről, hogy lényegét tekintve mindig játék marad. 
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 Az érvényes színház mindig új. A jelző tehát elvileg felesleges, mégis, manapság - 

amikor a színház kezd megfeledkezni alapvető identitásáról - égetően fontos, hogy 

kitegyük a jelzett szó elé, mintegy figyelmeztetésképp, hogy egy pillanatra se 

hagyjuk magunkat megtéveszteni: a színház akkor igaz, ha új színház. 

 

II. Színház és politika 

 

 A színház története során mindig is megkerülhetetlen kérdés volt, hogy a színház 

miképpen definiálja politikához való viszonyát. Erre a kérdésre koronként más-más 

válasz született, de egy alaptényező sosem változott: a színház a jelen kérdéseivel 

foglalkozik egy társadalmi fórum keretében, melyet előadásnak nevezünk, 

vagyis a színház - természeténél fogva - mindig politikus. 

 

 A kérdés úgy árnyalható, hogy a színháznak reflektálnia kell-e az aktuálpolitika 

eseményeire. Mivel az aktuálpolitika és a színház tárgyát egyaránt a jelen 

társadalmi kérdései képezik, az érvényes színház megkerülhetetlen velejárója lesz 

az aktuálpolitikával való párbeszéd, konfrontáció. Ez nem összetévesztendő 

aktuálpolitikai állásfoglalással - ez a színház természetétől idegen. Arról van 

szó csupán, hogy a színházat ugyanazok a kérdések izgatják, mint az aktuálpolitikát, 

és gyakran előfordul, hogy másképp közelítik meg ezeket a kérdéseket. Így aztán 

azt állítjuk, hogy a jó színház aktuálpolitikai kérdésekkel (is) foglalkozik, de nem 

aktuálpolitizál. 

 

 Ha a színház pártokat, politikai irányzatokat szolgál, megfullad. Egyetlen színház 

van, a humánus színház, mely az embert szolgálja, vagyis arra hivatott, hogy a 

társadalom alapkérdéseivel foglalkozzon abban a korban, amelyben 

működik. 

 

 Igen, az új színház politizáló színház, de a jelző megint csak felesleges, hiszen elemi 

tulajdonságot jelöl. Mégsem az. 

 

III. Színház és nemzet 
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 Magyarországon a színház már a reformkor óta nemzeti ügyként definiálódik. A 

magyar nyelvű színjátszás intézményesüléséért folytatott harc megteremtette azt a 

máig élő hagyományt a magyar színházkultúrában, hogy a színház elsődleges 

feladatai közé tartozik a nemzeti értékek, hagyományok, illetve a magyar 

nyelv ápolása. Így minden magyar színház esetében kérdés, mit kezd ezzel a 

hagyománnyal. 

 

 Azt már tudjuk, hogy a színházat nem bölcs gondolat bármilyen eszme szolgálatába 

állítani. Így gondoljuk ezt a nemzeti értékek esetében is. Ha a színház kizárólagos 

feladatává a nemzeti értékek ápolását tesszük, azzal többet ártunk a nemzeti 

értékeknek, mint használunk vele. Propagandává züllesztenénk ugyanis a magyar 

kultúra, történelem, hagyomány és nyelv szabadon lélegző, lenyűgözően 

szerteágazó és gazdag értékeit. 

 

 Egy nemzet értékeit egy egészséges színházkultúra automatikusan 

reprezentálja. Miért? Mert ami a színpadon történik, természeténél fogva abból a 

kultúrából merít, amelyben létezik. Egy magyar nyelvterületen bemutatott előadás 

nem tud nem magyar lenni: magyarul gondolkodó magyar alkotók hozzák létre 

magyarul gondolkodó nézőknek magyar nyelven. Magyarul gondolkodó emberen 

azt értjük, aki magyar nyelven gondolkodik az őt körülvevő világról. Arra, hogy 

miről gondolkodik és mennyit, több mint tízmillió variáció létezik jelenleg, és a 

magyar színháznak legfőbb nemzeti feladata, hogy ezt a sokmillió magyar 

gondolatot rendszerezze, kritizálja, ütköztesse egymással, valamint, hogy 

újabbakat fogalmazzon meg. 

 

 Az, hogy egy magyar színház milyen darabokat játszik és milyen színházi 

formanyelvet választ hozzá, mind olyan kérdések, melyek az iménti 

gondolatmenethez képest értelmezendők. Meggyőződésünk, hogy egy görög 

tragédia vagy komédia adott esetben magyarabb lehet, mint a Bánk bán, ha az 

előbbiből készült előadás olyan kérdéseket fogalmaz meg magyar nyelven, amelyek 

a magyar társadalmat érintik, míg, ha az utóbbi, egyébként zseniális nemzeti 

drámából készült előadás hiteltelen rendezői közelítés esetében nem több mint - a 

szót Katona Józseftől idézzük! - "hazapuffogtatás". 
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 Színházzal foglalkozó emberekként a magyar nemzeti színjátszás ügyét is 

színházszakmai szempontból igyekszünk vizsgálni. A színház legfőbb eszköze a 

kommunikáció, pontosabban szólva a színház maga a kommunikáció művészi 

formája. Egyik legfontosabb csatornája a nyelv, mely a magyar színházkultúrában 

nyilvánvalóan a magyar. Magyarként magyarul van a legnagyobb esélyünk 

megérteni egymást, ami a színházi kommunikáció fő célja. Ebből az következik, 

hogy a magyar színház talán legnagyobb fegyverténye a magyar nyelv maga, 

amely fegyvert nemhogy feladata frissen tartani és tökéletesíteni, hanem 

elemi érdeke. Ezért hiszünk a magyar nyelvű színjátszásban, és ebben a hitben 

nincs semmiféle magasztos vonás. Lényege csupán annyi, hogy a 

színházkultúrában, melybe beleszülettünk, ezen a nyelven lehetséges gondolatokat 

eljuttatni színpadról a nézőtérre. Az külön szerencse, hogy egy különösen sokszínű, 

már-már költői nyelvről beszélünk, melyen eleddig is olyan géniuszok szólaltak 

meg, mint Arany János, Babits Mihály vagy épp Weöres Sándor. 

 

IV. A magyar drámáról 

 

 Az eddigi gondolatmenetet folytatva kijelenthető, hogy minden 

magyar nyelven írott dráma magyar drámaként kezelendő. Ebbe 

beletartozónak gondoljuk a műfordításokat is, hiszen egy külföldi mű magyar 

nyelvre való lefordítása egyben más nemzetek kultúrájának magyar kultúrába való 

beépítését is jelenti, vagyis végeredményben egy nívósan lefordított külföldi 

dráma esetében is magyar dráma keletkezik és a belőle készülő előadás sem tud 

nem magyar lenni. Ily módon végül is minden magyar nyelvű színházban játszott 

dráma magyar. (Most elsősorban a szövegközpontú prózai színházról beszélünk, de 

ugyanúgy kijelenthető, hogy egy magyarul gondolkodó alkotók által létrehozott 

táncelőadás, vagy zenés színház sem tud nem magyar lenni). 

  

 Az új színháza legfeljebb annyiban különbözik a többi magyar 

színháztól, hogy ezt a felismerést tudatosítja magában, és ennek mentén alakítja ki 

repertoárját. Az új színház nem elégszik meg annyival, hogy fennen hirdeti a tényt, 

hogy minden magyar nyelvű dráma és előadás a magyar színházkultúra része, 

hanem azt kutatja, hogy milyen új lehetőségek származhatnak ebből. A magyar 

drámában az újat a magyar nyelv újszerű használata jelenti, tehát a kortárs 

magyar dráma; külföldi drámák friss műfordítása, vagy a meglévő magyar 
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drámairodalomra való friss rátekintés, tehát a klasszikus drámák kortárs 

színrevitele. 

 

 Az új színháznak természetéből fakad, hogy mindháromnak teret 

adjon, mindhármat ösztönözze. 
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AZ ÚJ SZÍNHÁZ MŰVÉSZETI KONCEPCIÓJA 

 

 I. Bevezetés 

 

 Színházi alapvetéseink felvázolása után igyekszünk minél pontosabban körbejárni 

először azt, hogy ezeket az alapvetéseket miképpen lehetne érvényesíteni az Új 

Színház esetében, másodszor pedig azt, hogy hogyan lehetne azokat a színház 

művészeti vezetésének gyakorlatában megvalósítani. 

 

 Az alábbiakban az új színház-eszmény intézményes keretek között való 

megtestesülésének koncepciója következik tehát, melyben arra keresünk minél 

többrétű választ, hogy mitől lesz ténylegesen új az Új Színház, hogyan lehetne a 

lehető legkomolyabban venni az intézmény elnevezésében foglalt szándékot. 

 

Művészeti koncepciónk három alappilléren nyugszik.  

 

- Mindenekelőtt szeretnénk az Új Színházat a fiatalok színházává változtatni. 
Új drámaírók, rendezők, színészek és a társművészetek képviselőinek 
felkutatása és reprezentálása művészeti koncepciónk egyik legfőbb célja. 
Szeretnénk, ha az Új Színház fiatal tehetségek bemutatkozási terepe 
lehetne, egy olyan műhely, amely minden jelenlegi kőszínháznál több 
lehetőséget biztosít pályakezdő színházi szakemberek bemutatkozására.  
 

- Másodszor szeretnénk, ha ez a színház a  magyar dráma - kiváltképp a 
kortárs magyar dráma! - elevenen élő színházaként vonulna be a magyar 
színházi életbe. Új magyar drámák és műfordítások születésének 
ösztönzése, meglévők bemutatása, valamint klasszikus magyar és európai 
drámák kortárs szemléletű színpadra állítása egyaránt a legfőbb célok közt 
szerepel.  
 

- Harmadrészt szeretnénk az Új Színházat közösségi térré tenni. Célunk egy 
olyan színházi működés kialakítása, amelyben az intézmény nemcsak a 
színházi előadások idejére nyitja meg kapuit a nézőknek: összművészeti 
programok (galéria, koncert, irodalmi est stb.), közösségteremtő 
kezdeményezések (színházi nevelési csoport, közönségtalálkozó, beavató 
színház, nyílt próba stb.), valamint egyfajta folyamatosan működő 
színházszakmai fórum (szakmai beszélgetések) megszervezésével egy 
szüntelenül pezsgő, a város kulturális életében nemcsak hagyományos 
színházi előadásokkal résztvevő intézményt szeretnénk létrehozni. 

 



19 
 

II. Az Új Színház mint a fiatalok színháza 

 

 A magyar színház egyik legnagyobb kihívása jelenleg az, hogy vajon képes lesz-e 

kinevelni a jövő közönségét. Tud-e annyira érdekes lenni egy mai gyermek, vagy 

fiatal felnőtt számára a színház nyújtotta élmény a globalizálódó, felgyorsult 

világban, hogy évtizedek múlva lelkes színházba járóvá váljék? Hogyan lehet 

megnyerni a mai fiatalokat a színháznak? Melyek azok a műsorpolitikai, 

színházpedagógiai, illetve színházesztétikai megközelítések, melyek segítségével a 

színház felveheti a versenyt a film, vagy épp a tömegkommunikáció egyre 

ingerdúsabb világával? Megannyi kérdés, melyekre a magyar színházi világban 

ugyan vannak szakmailag elmélyült válasz-kísérletek, mégis azt tapasztaljuk, hogy 

nincs olyan kőszínház ma Magyarországon, amelynek saját műsorterve 

megvalósítása mellett jutna elég ideje és energiája, hogy ezzel a problémával 

szembenézzen. Nagy hiátust szüntetne meg tehát egy olyan Új Színház, mely 

egész profilját tekintve a jövő közönségének kinevelésére specializálódik. Az 

általunk megálmodott Új Színház legfőbb célja, hogy nézőjét - kortól függetlenül! - 

meggyőzze arról, hogy a színházba járás nem csupán kötelező kulturprogram, 

hanem igazi közösségi élmény, az egyén és a társadalom szellemi életének szerves 

része is lehet. 

 

 A "fiatalok színháza" elnevezés tehát nemcsak fiatal nézők és 

alkotók szimbiózisát jelenti: mindenkit meg kíván szólítani, aki fiatalnak érzi 

magát ahhoz, hogy becsatlakozzon egy efféle színház - terveink szerint - pezsgő 

szellemi életébe, illetve befogadja a színpadra kerülő újdonságokat. 

Hasonlóképpen a foglalkoztatott alkotók esetében sem életkori kategória a 

fiatalság, sokkal inkább egyfajta szellemi nyitottságot jelent a színházcsinálás 

folytonosan változó metódusaira nézvést. Mindemellett nem titkolt szándékunk, 

hogy a színház a budapesti lakosság 35 év alatti rétegét - különös tekintettel a 

középiskolás, valamint az egyetemista korosztályra - a korábbiakhoz képest 

hatványozott erővel szólítsa meg, valamint, hogy mindezzel párhuzamosan minél 

több pályakezdő színházi szakembert foglalkoztasson az alkotói oldalon. Hiszünk 

ugyanis abban, hogy a jövő nézőit a jövő színházi emberei képesek legjobban 

megszólítani, és abban is, hogy ezen alkotók frissessége az idősebb korosztály 

figyelmét is felélénkíti. 
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1. Tehetségkutatás 

 

 A fiatal színházi szakemberek foglalkoztatása szintén nagy hiátust 

betöltő funkciója lehetne az Új Színháznak, hiszen a mai magyar színházi 

szakmában komoly probléma a tehetséggondozás kérdése. A hazai 

színházművészeti egyetemek frissen végzett rendezői, színészei, dramaturgjai, 

látványtervezői kevés lehetőséget kapnak a megmutatkozásra. Ha kapnak is 

munkát egy kőszínháznál, azonnal alkalmazkodniuk kell az intézményi 

elvárásokhoz, az ottani játékstílushoz, a művészeti vezetés ízléséhez, ami 

legtöbbször sok alkotókedvet, energiát kiöl belőlük. Amennyiben nem jutnak 

munkahelyhez, sokan szabadúszókká válnak, vagy elhelyezkednek a független 

színházi szférában, ami ugyan nagyobb alkotói szabadságot jelent, az egzisztenciális 

kiszolgáltatottság, valamint a színházi infrastruktúra szinte teljes hiánya hasonlóan 

veszélyes karrierjükre nézvést. Úgy véljük, égetően hiányzik a magyar színházi 

életből egy olyan intézmény, amely felkutatja és segíti a pályakezdő színházi 

embereket azzal, hogy kőszínházi körülmények között, akár többszöri 

megmutatkozási lehetőséget biztosít számukra. 

 

 Mivel az Új Színházat egyben összművészeti műhelyként is képzeljük 

el, fontosnak tartjuk, hogy a tehetségkutatás hasonló súllyal essen latba a 

társművészetek pályakezdő alkotóinak esetében is. Fiatal képzőművészeket, 

zenészeket, táncosokat szeretnénk felkutatni és foglalkoztatni a színház 

előadásaiban.  

 

 A tehetségkutatás terén folyamatos kapcsolatot szeretnénk 

kialakítani a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel, a Kaposvári Egyetem Színházi 

Intézetével, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemmel, a Magyar Képzőművészeti 

Egyetemmel, valamint a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel, illetve olyan befogadó 

színházakkal és független műhelyekkel, produkciós irodákkal, amelyek már 

korábban is mutattak fel eredményeket e téren, így a Trafó Kortárs Művészetek 

Házával, a Szkéné Színházzal, Jurányi Inkubátorházzal, a Stúdió K Színházzal, az 

Átrium Film-Színházzal, a MU Színházzal, a Füge és a Manna Produkcióval. A 

felsorolásban mind olyan intézmények szerepelnek, melyekkel több éves sikeres 

munkakapcsolatot tudunk felmutatni, s amelyekkel kőszínházként 

együttműködve - akár koprodukciós formában - képesek lennénk egy-egy 
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nemrég pályáját megkezdő, vagy még egyetemista színházi - vagy valamely 

társművészet felől érkező - alkotónak, vagy akár egész színházi 

szerveződéseknek lehetőséget adni a megmutatkozásra kőszínházi 

körülmények között. 

 

 2. Tehetséggondozás  

 

 A tehetséggondozó program középpontjában a fiatal rendezők 

állnának, mint az új színházi szerveződések szellemi központjai. A megfiatalodott Új 

Színházba olyan, pályájuk legelején álló, de tehetségüket már bizonyító rendezők 

kapnának meghívást a teljesség igénye nélkül, mint Fehér Balázs Benő, Fekete 

Ádám, Soós Attila, Szenteczki Zita, Székely Kriszta, Sardar Tagirovsky, valamint 

számtalan olyan alkotó, akik jelenleg még tanulmányaikat végzik, és később érnek 

meg a bemutatkozásra. 

 

 A pályakezdő rendezők mellett pedig olyan, karrierjük csúcsán 

álló rendezőket szeretnénk meghívni, akik kísérletező kedvükkel, 

nyitottságukkal, pedagógiai érzékükkel példát mutathatnának fiatalabb 

kollégáiknak, és a társulat velük való találkozása garancia lenne a színészi 

fejlődésre, frissen tartásra. Így aztán biztosan meghívást kapna Ascher Tamás, 

Mohácsi János, Bodó Viktor, Horváth Csaba, Szabó Máté, Rusznyák Gábor, Béres 

Attila, Pelsőczy Réka, Veres András, Tengely Gábor. 

 

 A rengeteg vendég meghívása mellett persze érdemes 

hangsúlyozni, hogy az Új Színház állandó rendező-bázisát a Művészeti Tanács 

tagjai adnák ki. 

 

 Az ifjú rendezők, ígéretes színházi formációk felkutásának és 

felkarolásának érdekében több programot is szeretnénk megvalósítani. Az Új 

Színház felajánlaná a Színház- és Filmművészeti Egyetem aktuális végzős rendező-

osztályának, hogy akit a hallgatók közül a színház művészeti vezetése arra 

legalkalmasabbnak talált, diplomamunkáját az Új Színházban végezhesse el. 

Emellett minden évadban - nyugat-európai mintára - Rezidens-programot 

hirdetnénk, melynek keretében egy a Művészeti Tanács által kiválasztott 

pályakezdő rendező és köre, vagy egy teljes színházi formáció egy évre 
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beköltözhetne a színházba, használhatná az ottani infrastrukturális adottságokat, 

és minden megkötés nélkül dolgozhatna. A program ideje alatt folyamatos szakmai 

konzultációt igényelhetne a Művészeti Tanácstól, illetve megegyezés szerint 

dolgozhatna együtt az Új Színház társulatának tagjaival is. A munkakörülmények 

és szakmai háttér professzionális szintű biztosítása kimondhatatlanul nagy 

segítség egy a karrierje elején álló színházi alkotónak: a színházi szakmának 

való megfelelés helyett majdnem egy teljes éven át élhetne csak a 

színházcsinálásnak és önfejlesztésnek, ami rendkívüli alkotói energiák 

felszabadulását eredményezheti. Amennyiben a Rezidens-program végén az adott 

színházi formáció egy kész előadással rukkol elő - ami, hangsúlyozzuk, nem 

kényszer, csak lehetőség! - a Művészeti Tanács fontolóra veszi annak a színházban 

való bemutatását. Összességében a Rezidens-program egy afféle színházi ösztöndíj 

lenne olyan fiatal, tehetséges színházcsinálók részére, akik mernek társulatban, 

csapatban gondolkodni. 

 

 Emellett játszóhelyként szeretnénk becsatlakozni olyan eddig is 

sikeres tehetségkutató pályázatok vérkeringésébe, mint a főváros Staféta 

pályázata, a Füge Produkció Titánium Szemléje, vagy a Manna Produkció 

Ugródeszka-programja. 

 

III. Az Új Színház mint a magyar dráma színháza 

 

 A megújult Új Színház nemcsak a fiatalok, hanem egyben a 

magyar dráma színháza is kíván lenni. A repertoár százszázalékát magyar 

nyelvű drámákból, illetve egyéb színpadi szövegekből szeretnénk összeállítani, 

melyek az alábbi kategóriák valamelyikébe tartoznak: 

 

- klasszikus magyar drámák 

- huszadik századi magyar drámák 

- kortárs magyar drámák (kiemelt számban) 

- magyar regényadaptációk 

- klasszikus és kortárs magyar gyermekdarabok 

- klasszikus és kortárs európai dráma új magyar fordításban 
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 A klasszikus magyar drámaírók közül elsősorban Csokonai Vitéz 

Mihály, Katona József, Vörösmarty Mihály, Madách Imre, Csiky Gergely művei 

kerülnének előtérbe, a huszadik századi magyar szerzők közül pedig Molnár Ferenc, 

Szép Ernő, Barta Lajos, Füst Milán, Karinthy Frigyes, Örkény István, Pilinszky János, 

Weöres Sándor darabjai.  

 

 A kortárs magyar drámaírók esetében külön kezelnénk a már 

kanonizálódott szerzők, és a fiatal drámaírók darabjait. A "nagyok" közül Spiró 

György, Nádas Péter, Esterházy Péter, Forgách András, Visky András, Parti Nagy 

Lajos, Térey János, Háy János, Garaczi László, Tasnádi István, Székely Csaba, Vinnai 

András, Mikó Csaba művei, a fiatal drámaírók közül pedig Závada Péter, Fekete 

Ádám, Sándor Júlia és még sok más, pályázatok és egyéb úton felfedezett 

pályakezdő színpadi írók darabjai képeznék a repertoár gerincét. 

 

 A drámákon kívül kívül kiemelt szerepet szánnánk a magyar 

regényekből, illetve egyéb epikus művekből készült színpadi adaptációknak. 

Úgy véljük, az epika olyan szerteágazó, a drámánál sokkal nagyobb hagyományokra 

visszatekintő műnem Magyarországon, melynek színházi feldolgozása releváns 

előadások megszületését inspirálhatja, illetve nagyban meríthet belőle a kortárs 

magyar drámairodalom is. A klasszikus magyar epikusok közül mindenképp 

szeretnénk foglalkozni például Petőfi Sándor és Arany János elbeszélő 

költeményeivel, Mikszáth Kálmán és Móricz Zsigmond novelláival és regényeivel, 

valamint a kortárs írók közül a fentebb említettek epikus műveivel. 

 

 Gyermek- és mesedarabok közül a klasszikusnak számító Lázár 

Ervin, Csukás István, Békés Pál, Mészöly Miklós mellett olyan kortárs gyerekdarab-

írók műveit tűznénk műsorra, mint Gimesi Dóra, Jeli Viktória, vagy Kolozsi Angéla.  

 

 A klasszikus és kortárs európai drámairodalom friss 

műfordításait elsősorban kitűnő dramaturgokra, irodalmárokra bíznánk, úgy mint 

Radnai Annamária, Nádasdy Ádám, Ungár Júlia, Gáspár Ildikó, Forgách András, Upor 

László, Térey János-Karsai György párosa, Závada Péter, valamint e téren is 

érvényesülne a fiatal műfordítók felkutatásának szándéka. 
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 Új drámák, műfordítások ösztönzését, és új alkotók felkutatását 

a színház két pályázattal szeretné elősegíteni. Minden évadban tematikus 

dráma-pályázatot és műfordítói ösztöndíjat hirdetnénk meg, melynek 

kidolgozásáért a színház művészeti vezetése vállalná a felelősséget. A 

legígéretesebb művek színpadra kerülnének először felolvasó színházi előadás 

keretében, és amelyik szöveg "kiállja" ezt a próbát, a következő évadban 

bemutatásra kerülhet a Stúdiószínpadon, vagy akár a Nagyszínpadon.  

 

 IV. Az Új Színház mint közösségi tér 

 

 Úgy tapasztaljuk, nagy hiányossága a magyar színházi és művészeti 

életnek egy olyan szellemi központ, ahol a különböző művészeti ágakban, illetve a 

színházi világon belül más-más társulatokban alkotó művészek kötetlen formában 

találkozhatnak, megoszthatják egymással tapasztalataikat, inspirálhatják egymást. 

Rendkívül fontos igény továbbá, hogy ennek a kötetlen érintkezésnek a lehetősége 

fennálljon a nézők felé is. Tulajdonképpen hiányzik Budapestnek egy XXI. századi 

Pilvax. Ezt az űrt kívánja betölteni az általunk megálmodott Új Színház mint 

közösségi tér. Amint már a korábbiakban utaltunk rá, szeretnénk, ha a színház az 

előadások időtartamán kívül is megtelne élettel, ha művészetek iránt 

érdeklődő nézők fóruma, valamint színházszakmai szellemi központ is lenne 

egyaránt. Mindkét cél elérése érdekében az alábbi programsorozatok elindítását 

tervezzük. 

 

1. Az Új Színház mint összművészeti tér 

 

Színházi nevelési programok 

 

 Az Új Színház mint közösségi tér mindenekelőtt egy színes, szakmailag magas 

színvonalú, az általános iskolás korosztálytól a középiskolásokon át egészen 

az egyetemista korosztályig mindenki számára nyitott színházi nevelési 

program elindításával lépne elő. Úgy hisszük ugyanis, hogy a fiataloknak szánt 

színházi nevelési programok, illetve az előadásokat kísérő foglalkozások, 

workshopok elegendő teret nyújtanának ahhoz, hogy fiatalabb korosztályból 

érkező nézőink fokozatosan levetkőzzék a gátlásaikat és partnerként tekintsenek 

az Új Színház alkotóira, akik azzal foglalkoznak majd, hogy a színház egész épületét 
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egy közös fórummá alakítsák, melynek csupán egy kiindulási pontja maga a látott 

előadás. 

 

 Színházi nevelési programunk három, egymástól független, de egymással 

párhuzamosan futó sorozatot kínálna, jelesül az alábbiakat: 

 

- Drámapedagógiai klubfoglalkozás általános iskolások és középiskolások számára 

- Színházpedagógiai foglalkozások a gyermek- és ifjúsági előadásokhoz kapcsolódva 

- Görög beavató színházi sorozat középiskolás korosztálytól 

 

 A drámapedagógiai klubfoglalkozás keretében egy diákokból álló, egész 

évadban dolgozó csoportot szerveznénk, akik felkért szakértők vezetésével a 

drámapedagógia nyújtotta eszközökön keresztül foglalkoznának a fiatalságot érintő 

egy-egy aktuális problémával, illetve társadalmi kérdésekkel. Elképzelésünk szerint 

ezekbe a foglalkozásokba a színház társulatának néhány tagja is becsatlakozna mint 

mentor, és így lehetőség nyílna arra is, hogy a gyerekek és a színészek, 

drámapedagógus vezetésével előadást hozzanak létre az adott év 

klubfoglalkozásaihoz kapcsolódva. E program kidolgozására olyan tapasztalt 

szakembereket kérnénk fel, mint Pass Andrea és Garai Judit. 

 

 Feltett célunk továbbá, hogy lehetőség szerint minden gyerekelőadáshoz 

kapcsolódva szervezzünk színházpedagógiai foglalkozást, ezzel segítvén elő a 

gyermekekben a színházi élmény feldolgozását. A foglalkozás kidolgozására és 

levezénylésére előadásonként - az adott rendezővel is egyeztetve - más-más 

szakértőt kérnénk fel. 

 

 Ezen felül együttműködni kívánunk Karsai György 

klasszika-filológussal, a Színház- és Filmművészeti Egyetem professzorával, 

aki havi rendszerességgel tartaná meg görög színházi beavató estjét a 

színházban.  Az Új Színházban helye van ezeknek az esteknek, hiszen kiváló 

lehetőséget biztosítanak arra, hogy művészeink és a közönség egy rövid 

próbafolyamat után egy családias légkörben létrejövő színházi előadás kapcsán 

megismerkedhessenek a görög drámákkal, a fordításaik sokszínűségével, a 

magyar drámairodalomra való hatásukkal. Iskolák bevonását tervezzük e 

görög estek látogatásába, hiszen fontosnak tartjuk, hogy a fiatal generáció ne 
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csupán az irodalomórán találkozzon az antik drámával, hanem színházi közegben is 

láthassa megelevenedni azt. 

 

Képzőművészeti galéria az előtérben 

 

 Elképzeléseink szerint a színház teret adna a különböző társművészetek ifjú 

képviselőinek a bemutatkozásra. Minden évadban szeretnénk havi 

rendszerességgel kiállítást szervezni a Kaposvári Egyetem Művészeti Karának, a 

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem és a Magyar Képzőművészeti Egyetem 

hallgatóinak. Ez a lehetőség kiválóan alkalmas lehet arra, hogy a hazai fiatal 

képzőművészek találkozzanak, inspirálódjanak egymás munkái által, továbbá 

szeretnénk, ha minden egyes kiállítást egy beszélgetés vagy beszélgetéssorozat 

kísérne, hogy az alkotók és az érdeklődők közelebbi kapcsolatba kerülhessenek, 

valódi párbeszéd folyhasson közöttük. A kiállításokhoz megnyitót és egy 

záróeseményt tervezünk a beszélgetéseken kívül. Ezek a kiállítások minden nap 

látogathatóak lennének a közönség számára. 

 

Közönségtalálkozók 

 

 A közönségtalálkozó természetesen nem újdonság, ám hisszük, hogy a színházi 

alkotómunka nem ér véget egy-egy bemutató alkalmával. Szeretnénk az 

előadásaink életét színesebbé, változatosabbá tenni azáltal, hogy havi 

rendszerességgel találkozókat szervezünk a közönség számára, ahol kötetlenül, 

családias hangulatban beszélhetjük ki az előadásokkal kapcsolatos gondolatainkat, 

észrevételeinket.  

 

 Kiemelendőnek tartjuk a néző szerepét a színházban, ugyanis nem 

elhanyagolható a véleményük azzal kapcsolatban, amit látnak. Hisszük, hogy egy 

helyesen moderált és izgalmas találkozó rengeteg lehetőséget ad arra, hogy 

vélemények találkozzanak, ütközzenek és valamilyen módon alakítsák a színházi 

alkotófolyamatokat. Ezekre a találkozókra rendszeresen hívnánk el színházi 

alkotókat, kritikusokat - fiatalokat és idősebbeket, hogy kötetlen időben 

beszélgethessünk egy-egy előadásról vagy éppen arról, hogy mit gondolnak – 

gondolunk – egyáltalán a színház helyzetéről, a kultúráról és az Új Színház benne 

elfoglalt helyéről. 
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Nyílt próbák 

 

 Egy-egy új bemutatónk kapcsán nyílt próbákat tartanánk, akár többször is, 

melynek során a közönség betekintést nyerhet egy előadás előkészületeibe. 

Elképzeléseink között szerepel az is, hogy minél inkább kitágítsuk a színház 

határait, és a közönség esetleg alkotóként, ötletelő félként is részt vegyen 

egy-egy ilyen nyílt próbán. Ennek mértéke természetesen az aktuális előadástól 

függ, ám mindenképpen aktív félként tekintenénk a látogatóinkra, akikkel egy-egy 

ilyen próba előtt, közben és után szívesen folytatnánk beszélgetést arról, amit 

láttak – hiszen az előadásaink éppen nekik készülnek. 

 

Irodalmi estek az előtérben 

 

 A művészeti koncepciónk egyik legfontosabb eleme a magyar irodalommal 

való aktív foglalkozás. Ennek hozományaként elkerülhetetlennek tartjuk, hogy 

akár havi rendszerességgel irodalmi esteket tartsunk a színházban, mely estekhez 

elegendő alapanyagot fognak szolgáltatni az újonnan megjelenő magyar drámák, 

regények, verseskötetek. 

 

 Terveink szerint a magyar íróknak, költőknek, drámaíróknak szeretnénk 

minél nagyobb segítséget nyújtani abban, hogy műveik eljussanak a 

közönségükhöz, hogy az ország és a város lakói megismerhessék az újonnan 

elkészült alkotásokat. Ezáltal egy újabb kapu nyílna meg a párbeszéd felé, egy újabb 

lehetőség adódna arra, hogy irodalom - és színházkedvelők találkozzanak, és 

kicseréljék gondolataikat. 

 

 

 

Koncertek a Stúdiószínházban 

 

 . Szeretnénk, ha a társművészetek közül a zene sem maradna ki a találkozási 

pontok közül. Egy évad során szeretnénk három-négy olyan koncertet, zenei 

performance-ot létrehozni, amely a különböző színházi zenészeket, zenés 

színészeket igyekeznek bemutatni.  
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 Ennek több módja lehet. Egyrészt szeretnénk, ha az Új Színháznak alakulna egy 

saját zenekara azokból, akik tudnak és szeretnének hangszeren játszani, valamint 

énekelni. Ezt társulatilag is fontosnak tartjuk, valamint az Új Színház zenekari estjei 

kiváló, kötetlen, szórakoztató találkozási lehetőséget biztosítanának a 

közönségünkkel. Emellett meghívnánk olyan neves alkotókat, mint például 

Kovács Márton, Rozs Tamás, Zságer-Varga Ákos, Szabó Sipos Ágoston, akiknek 

színházi zenei munkásságuk mérvadó.  

  

 Fontosnak tartjuk, hogy mellettük akár ismeretlenebb, fiatalabb 

zenészeknek, énekeseknek is teret biztosítsunk egy-egy alkalommal, akár a 

különböző zenei intézményekkel közreműködve, hogy hallgatóik 

bemutatkozhassanak az Új Színház épületében, és találkozhassanak mind a 

közönséggel, mind azokkal a művészekkel, akikkel további szakmai útjuk során 

még együtt dolgozhatnak. 

 

 A zenével való ismerkedés másik útja, hogy a közönség aktívan részt 

vehessen egy-egy ilyen találkozáson. Itt olyan zenei workshopokra 

gondolunk, amelyeket erre felkért zenészek és színházi alkotók vezetnének 

az érdeklődők számára.  

 

2. Az Új Színház mint színházszakmai fórum 

 

Felolvasószínház új magyar drámákból 

 

 Az Új Színház általunk elképzelt művészeti koncepcióját alapul véve 

elengedhetetlen kötelességünknek tartjuk, hogy aktívan foglalkozzunk a 

magyar drámairodalommal – annak múltjával, jelenével és jövőjével. 

 

 Ennek egyik sarokköve az új magyar drámák létrehozása, bemutatása és 

propagálása különböző művészek felé. Ezáltal kívánunk lehetőséget nyújtani fiatal 

tehetségeknek a bemutatkozásra. 

 

 Mindenképpen létrehoznánk egy felolvasószínházi sorozatot, amelynek két 

fajtája lenne. Az egyik a kevéssé ismert, friss drámák bemutatása, amelyek a 
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közelmúltban jelentek meg vagy éppen most íródnak, és lehetőséget keresnek a 

szélesebb közönségnek való bemutatkozásra. 

 

 Másik módja, amellyel még aktívabban igyekszünk részt venni a magyar 

drámairodalom fejlesztésében, hogy minden évadban tematikus pályázatot 

írnánk ki fiatal drámaíróknak, amely pályázaton részt vevő alkotások közül, az 

általunk felkért szakmai bizottság elbírálása alapján a legjobbnak tartottak 

felolvasásra kerülnének a színház felolvasószínházi sorozatában. Egy ilyen pályázat 

lehetőséget adna a bemutatkozásra, valamint terveink között szerepel, hogy az 

ily módon elkészített, az Új Színház pályázatán részt vevő alkotók művei 

közül a legjobbakat színre vigyük a színházban. 

 

Beszélgetés-sorozat a magyar dráma jövőjéről 

 

 Kötelességünknek érezzük a minél aktívabb részvételt a hazai drámairodalom 

alakulásában. Ennek alkalmas fóruma lehet egy olyan kéthavonta megrendezett 

beszélgetés-sorozat, amelyben szakemberek meghívásával körüljárhatnánk, hogy 

hol is tart ma a magyar dráma, mik a lehetőségei egy drámaírónak – egyáltalán 

hogyan lehet valaki drámaíró. 

 

 Terveink közt szerepel minél több olyan intézmény és szakember bevonása 

ezekbe a beszélgetésekbe, akik aktívan foglalkoznak irodalommal, 

drámairodalommal, fiatal írók képzésével. Azt reméljük, hogy a szakmai 

közönség és a civil közönség is megtalálhatja a számára érdekes és érdekfeszítő 

témákat, amelyek hazánk drámairodalmát érintik.  

 

Szakmai beszélgetések 

 

 Természetesen a közönségtalálkozókon túl fontosnak tartjuk azt is, hogy az 

előadásaink utóéletét jótékonyan befolyásolhassák különböző színházi 

alkotók. Szakmai beszélgetéseket tartanánk az évi hat bemutatóhoz kapcsolódóan 

hat alkalommal, amelyek során – természetesen közönség előtt és az ő 

bevonásukkal is – pusztán színházszakmai szempontok alapján tárgyalnánk ki a 

bemutatott előadásokat, ezáltal is hasznos párbeszédet gerjesztve a színházunk 

jelenével kapcsolatban. Ez számunkra is, a színház vezetői számára is 
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nélkülözhetetlen visszacsatolás, hiszen nem szándékunk bezárkózni az 

elefántcsonttoronyba, sőt, szeretnénk, ha a színház és alkotói közössége 

folyamatosan fejlődne, hogy mindig friss, új és izgalmas lehessen az a színház, 

amelyet az Új Színház képvisel.  

 

 V. Műsorpolitika 

 

1. Alapkoncepció 

 

 A fentebb leírtakból az következik, hogy az Új Színházat 

műsorpolitikáját tekintve kísérletező jellegű, társművészetekre nyitott, prózai 

művészszínházként képzeljük el, amely kiemelten nagy erőkkel igyekszik 

megszólítani a gyermek és fiatal felnőtt korosztályt, de nem feledkezik meg más 

korosztályba tartozó nézőkről sem. Azt szeretnénk, ha az Új Színházba nem azért 

váltanának bérletet a nézők, mert nagyjából kiszámítható, hogy milyen darabokat 

fognak látni, hanem éppen azért, mert elképzelni sem lehet, a következő évad 

milyen meglepetéseket, színházi újdonságokat rejteget majd. Ezt a gyakorlatban 

úgy kívánjuk megvalósítani, hogy egymástól rendkívül eltérő színházi látásmódú, 

más formákban gondolkodó vendégművészeket és koprodukciós partenereket 

vonunk be az Új Színház munkájába. Így aztán a prózai színházon kívül megjelenne 

a zenés színház, bábszínház, fizikai színház, tánc, képzőművészeti ihletettségű 

színház, és még sok egyéb, egy-egy rendező sajátos világához köthető színházi 

formanyelv. Nyitott színházat szeretnénk, mely nyitottságra neveli közönségét is. 

 

2. Bemutatók 

 

 A megújult Új Színház évadonként négy nagyszínpadi, és két 

stúdiószínpadi bemutatót tervez. A nagyszínpadi bemutatók esetében a 

következő szervezési elvhez tartanánk magunkat: 

 

- egy kortárs magyar dráma bemutatása 

- egy klasszikus magyar dráma, vagy klasszikus, illetve kortárs, újrafordított 

európai dráma bemutatása 

- egy klasszikus vagy kortárs gyermekdarab, vagy tantermi előadás bemutatása 
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- egy koprodukció budapesti, vidéki, vagy határontúli kőszínházzal, illetve független 

társulattal 

 

 A stúdiószínpad két bemutatóját tekintve fokozottan 

érvényesülne a kísérletezés elve. Itt nem kívánunk semmilyen műfaji, tematikai 

megkötést bevezetni, ami a színpadi szöveget illeti. Ez a játéktér a fiatal tehetségek 

bemutatkozásának terepe lenne. Egy bemutatót minden évadban egy pályakezdő, 

vagy még egyetemi tanulmányait végző rendezőre bíznánk, egy másikat pedig 

abban az évadban felfedezett új magyar drámából tartanánk. 

 

 A hat hivatalos bemutatón kívül természetesen még rengeteg egyéb, előadásnak is 

tekinthető megmozdulást tervezünk a színház mindkét említett, és még számos 

egyéb terébe is, ez azonban már a következő fejezet témája lesz. 

 

3. Koprodukció, együttműködés 

 

 Különösen fontosnak tartjuk, hogy az Új Színház társulata mint kísérleti 

műhely rendszeresen dolgozzon együtt más színházakkal, ezen belül kiemelt 

szerepet szánunk a határontúli magyar kőszínházakkal, és a független 

társulatokkal való együttműködésnek, ugyanis tapasztalataink azt mutatják, 

hogy a magyarországi kőszínházi alkotók és a más országok színházkultúrájával is 

érintkező határontúli színházi emberek, valamint független színházak 

kísérletezésre nyitott színházcsinálói egymással együttműködve művészileg 

különösképp inspirálják a másikat, és nem egyszer roppant izgalmas előadások 

születnek az efféle találkozásokból. Bár szeretnénk vendégelőadásokat is hívni a 

határontúlról és a független szférából, valamint saját előadásokat eljuttatni 

partnereink játszóhelyeire, a hangsúly inkább az olyan koprodukciós 

együttműködésen lenne, melynek során az Új Színház más társulatokkal közösen 

hoz létre előadást. 

 

 A határontúli színházak közül az alábbiakkal szeretnénk koprodukciós 

kapcsolatot kialakítani: 

 

- Kolozsvári Állami Magyar Színház 

- Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
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- Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház 

- Szatmárnémeti Színház Harag György Társulata 

- Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház 

- Komáromi Jókai Színház 

 

A független színházi élet meghatározó társulatai közül pedig az alábbiakkal 

kívánunk együttműködni: 

 

- Stúdió K Színház 

- Pintér Béla és Társulata 

- Forte Társulat 

- Kerekasztal 

- Duda Éva Társulat 

- Vádli Alkalmi Színházi Társulás 

 

Továbbá hosszútávú, vendégjátékokra épülő együttműködést szeretnénk 

megalapozni a következő budapesti és vidéki kőszínházakkal: 

 

- Örkény István Színház 

- Miskolci Nemzeti Színház 

- Szombathelyi Weöres Sándor Színház 

 

 Mindemellett arra is törekednénk, hogy külföldi színházi műhelyekkel is 

partnerségi viszonyt alakítsunk ki. Ennek évről évre egyre nagyobb figyelmet 

szentelnénk, ugyanis koncepciónkból az is következik, hogy szeretnénk 

figyelemmel kísérni a kortárs európai színházművészet legújabb fejleményeit, és 

ehhez legkiválóbb alapot a külföldi színházakkal való együttműködés szolgáltatná. 

Eddigi nemzetközi szakmai kapcsolataink alapján elsősorban a Románia, Ausztria, 

Lengyelország, Németország, Franciaország egyes színházaival kívánunk 

kapcsolatokat kialakítani . 

 

4. Előadásszám, nézőszám 

 

 Az előadás- és nézőszámot illetően szeretnénk túlteljesíteni a pályázati 

kiírásban foglalt követelményeket. Az évi négy nagyszínpadi, két stúdiószínpadi 
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bemutatóval, vendégjátékokkal, a színház által befogadott és műsoron tartott 

előadásokkal, valamint a tantermi és felolvasó színházi bemutatókkal együtt az egy 

évadra eső előadásszámot az első két évben 240 körülire tervezzük, melyet a 

további évadok alatt tovább szeretnénk emelni évi 280 előadásra. Ebbe pedig 

még nem számoltuk bele a színház egyéb programjait, előadásként is értelmezhető 

közösségi és összművészeti kezdeményezéseit. Mindehhez az szükségeltetik, hogy 

az Új Színház havi műsorában több mint huszonöt előadás szerepeljen. 

 

 A nézőszámot is radikálisan megnövelnénk. A színház elmúlt évadokban produkált 

70-75%-os kihasználtságát az első évadunkban 75% felett szeretnénk 

stabilizálni, majd évenként mintegy 5%-os növekedést produkálni, ezzel 

elérve, hogy igazgatói mandátumunk végére az Új Színház nézőtere majd' minden 

este megteljen nézővel. 

 

5. Évadtervek  

 

Átmeneti évad 

 

 Tisztában vagyunk vele, hogy az előadásszám és nézőszám növelése a gyakorlatban 

csak úgy lehetséges, ha nem cseréljük le azonnal az Új Színház teljes repertoárját, 

ezért aztán az első, az előző színházvezetéssel félig közös évadunkat átmeneti 

évadként látjuk megvalósíthatónak. Ez azt jelentené, hogy a színház jelenlegi 

repertoárjából műsoron tartanánk azt a néhány előadást, amelynek szakmai 

színvonalát megfelelőnek találjuk, és amelynek megvan a maga közönsége. Ezek az 

előadások mindaddig műsoron maradnának, amíg fel nem tudjuk tölteni a színház 

repertoárját saját bemutatóinkkal. Ezt a folyamatot igyekeznénk olyannyira 

dinamizálni, hogy színházvezetői mandátumunk második évének végére az Új 

Színház repertoárja már csak az általunk megálmodott és meghívott előadásokból 

álljon. 

 

Konkrét évadtervek 

 

 A tervezett műsorpolitika szemléltetése gyanánt álljon itt az elkövetkező évek 

évadterveinek gyűjteménye.  
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2017/18-as évad 

 

Nagyszínpad 

 

Petőfi Sándor: Az apostol 

Mikó Csaba: A rémkirály-Michel Tournier c. műve alapján  

Ottlik Géza: Iskola a határon 

Váradi Szabolcs: Magyar népmesék (koprodukció a Stúdió K Színházzal) 

 

Stúdió 

 

- végzős rendező-hallgató előadása 

- új magyar dráma bemutatója 

 

2018/19-es évad 

 

Nagyszínpad 

 

Spiró György: Feleségverseny (regény-adaptáció) 

Euripidész: Hippolütosz (új fordításban) 

Weöres Sándor: Szent György és a sárkány 

Békés Pál: A kétbalkezes varázsló 

 

Stúdiószínpad 

 

- végzős rendező-hallgató diploma-előadása 

- új magyar dráma ősbemutatója 

 

2019/20-as évad 

 

Nagyszínpad 

 

Kárpáti Péter: Akárki 

Hamvas Béla: Karnevál (regény-adaptáció) 

Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét 
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Gimesi Dóra-Jeli Viktória-Tasnádi István: Időfutár 

 

Stúdiószínpad 

 

- pályakezdő rendező bemutatkozó előadása 

- új magyar dráma ősbemutatója 

 

2020/21-es évad 

 

Nagyszínpad 

 

Molnár Ferenc: Liliom 

Szigligeti Ede: A cigány 

Esterházy Péter: Én vagyok a te 

Shakespeare: Hamlet (új fordításban) 

 

 

Stúdiószínpad 

 

- pályakezdő rendező bemutatkozó előadása 

- új magyar dráma ősbemutatója 

 

2021/22-es évad 

 

Nagyszínpad 

 

Katona József: Bánk bán 

Örkény István: Pisti a vérzivatarban 

Nádas Péter: Takarítás 

Mészöly Miklós: Az elvarázsolt tűzoltózenekar 

 

Stúdiószínpad 

 

- végzős rendező-hallgató diploma-előadása 

- új magyar dráma ősbemutatója 
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A TÁRSULAT 

 

  A színház társulata csakis úgy képes friss és fejlődőképes maradni, ha 

folyamatos továbbképzésben részesül, ezáltal önnön határainak 

feszegetésére ítéltetik. Szeretnénk, ha a társulat tagjai minél több alkotóval – 

színésszel, rendezővel, stb. – találkozhatnának, dolgozhatnának, szeretnénk, ha 

alkalmuk nyílna új formák megismerésére, megtapasztalására, elsajátítására. Azt 

valljuk, hogy a Művészeti Tanács létrejötte és helyes működése, mely a 

különböző alkotói szemléletek ütköztetésén alapszik, eredményezhet az egész 

színházra nézve is gyümölcsöző alkotói folyamatot, egyfajta életvitelt, amely 

meghatározza majd az Új Színház közösségének – alkotóknak és nézőknek – 

egészét.  

 

Hisszük, hogy az Új Színház közössége csakis úgy működhet együtt egy ilyen 

koncepcióval, ha a bizalmat mindannyian megszavazzuk egymásnak, és teljes 

mellszélességgel ki tudunk állni valami mellett, amit legjobb tudásunk szerint 

igyekszünk képviselni. Ennek érdekében szeretnénk felmérni a társulat aktuális 

igényeit, elképzeléseit, valamint ezért törekszünk arra, hogy mindenki a sajátjának 

érezhesse, amit képviselni szeretnénk. Ezen kölcsönös erőbedobás nélkül nem 

működhet hitelesen egy erős arculatot választó közösség, de ha bizalmat kapunk, 

bizalmat és törődést adunk cserébe. Mi, a Művészeti Tanács tagjai ebben 

hiszünk. 

 

  Első, átmeneti évadunkban szeretnénk együtt dolgozni a színház egész 

jelenlegi közösségével. További együttműködésünkről minden színházi 

dolgozóval külön-külön fogunk párbeszédet folytatni, valamint 

szándékunkban áll a színészgárdát a k2 Színház fiatal művészeivel 

felfrissíteni. 
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GAZDASÁGI STRATÉGIA ÉS ÜZLETI TERV  

 

I. GAZDASÁGI STRATÉGIA ÉS ÜZLETI TERV 2017.02.01-2022.01.31. KÖZTI 

IDŐSZAKRA 

 

Általános helyzetkép 

 Az Új Színház Nonprofit Kft. Közhasznú gazdasági társaság, mely a 

vonatkozó törvényi szabályozás értelmében, közszolgáltatási feladatot lát el.  

 Az Új Színház Nonprofit Kft. a Budapest Fővárosi Önkormányzat 

tulajdonában lévő, kiemelt előadóművészeti szervezet, mely az önkormányzattal 

kötött és módosított Fenntartói Megállapodás és az előadóművészeti törvényben 

foglalt egyéb kritériumok teljesítése alapján, jogosult központi költségvetési 

művészeti és működési támogatásra, önkormányzati támogatásra és az úgynevezett 

TAO támogatások befogadására.  

 A gazdálkodást és a pénzügyi tervezést nagyban segíti, hogy nem 

önkormányzati intézményi formában működik a színház, hanem nonprofit kft-ként 

gazdálkodik. Ilyeténformán nem a költségek, hanem a megszerezhető bevételek 

jelentik a tervezés kiindulási pontját.  

 Az általános, minden gazdálkodó szervezetre vonatkozó jogi- és 

számviteli kereteken túl, a színház működtetése során az önkormányzat vonatkozó 

rendelkezéseinek, valamit a „2008. évi XCIX. törvény az előadóművészeti 

szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól” 

rendelkezéseinek is meg kell felelni a működés során.  

 A tervezés kihívása, hogy a színházi évad naptári éveken átívelő 

egység, miközben az Új Színház Nonprofit Kft. gazdálkodása is a naptári évvel 

megegyező számviteli évhez kötődik.  

 Az alábbi fejezetekben a bevételek és ráfordítások struktúráját 

követjük nyomon, nem a számviteli eredménykimutatást pontosan lefedő 

kategóriánként vesszük sorra a bevételi források és ráfordítások sorát, hanem a 
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színházi gyakorlati gazdálkodás gondolatmenetét követve. A csatolt táblázatok 

tartalmazzák a számviteli kategóriánkénti terveket is, 2017.02.-2022.01. időszakra.  

 

Bevételek 

 

 Az Új Színház Nonprofit Kft. állami, önkormányzati 

támogatásokkal, egyéb pályázati bevételekkel, a TAO bevétellel, saját jegy-és 

bérletbevétellel, továbbá a vállalkozási tevékenység bevételeivel tud tervezni. 

(A pénzügyi műveletek bevétele csekély, de „gondos gazdaként” a pénzügyi 

műveletek bevételeinek és ráfordításainak is figyelmet kell szentelni.)   

 

Állami- és önkormányzati támogatás 

 

 Pályázatunk kedvező elbírálása esetén, a művészeti koncepciónk és 

társulat építési terveink alapján, az Új Színház Nonprofit Kft. továbbra is eleget fog 

tenni a kiemelt előadóművészeti szervezet kategóriába való bekerülés feltételeinek. 

Miszerint: 

1.fenntartónk a fővárosi önkormányzat, az érvényben lévő közszolgáltatási 

szerződés még további 4,5 évig hatályos,  

2. tervezett társulatunk művészeink több, mint 60%-a szakirányú felsőfokú 

végzettséggel rendelkező színész, 

3. a jelenleg zajló igazgatói pályázat az Előadó-művészeti törvénynek megfelelően 

történik 

4. a fővárosi előadó-művészeti életben betöltött művészeti, kulturális szerepünk, az 

általunk nyújtott művészeti szolgáltatások tartalma és művészeti értéke az állami 

támogatási és az önkormányzati fenntartói szerepvállalást egyidejűleg és tartósan 

indokolja.  
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 Az állami és önkormányzati támogatás mértéke tekintetében, az 

elkövetkező 5 évre, a 2015-ös lezárt üzleti év számai és a 2016-os üzleti terv 

megismert számai alapján, azzal a becsléssel élünk, hogy szintje nem fog csökkenni 

a következő 5 évben. A 2015-ös 401 900 eFt-os fenntartói támogatás szintje 2016-

ra 310 200 eFt-ra apadt, ennek okai előttünk nem ismertek, így azt sem tudjuk, 

hogy ez a nagyon alacsony támogatási szint prognosztizálható-e a további évekre. 

(91 700 eFt csökkenés, -23% a tárgyév az előző évhez képest) 

 Az önkormányzat a Budapesti Színházi Keretből 2015-ben 

támogatta még további 12 millió Ft-tal támogatta az Új Színház Nonprofit Kft-t, 

egyedi kérelem alapján, melyből a színház csak 930 eFt-ot használt fel, a többit 

halasztott bevételként számolta el színreviteli és díszletköltségekre, az éves 

beszámolójuk szerint, többek közt gyerek- és ifjúsági előadásokra. Bár egyedi 

elbírálás alapján kapta a színház az összeget, amivel nem ildomos tervezni, mégis 

bízunk benne, hogy az ifjúsági- és fiatal felnőtt közönségnek szóló programjaink 

részesülhetnek majd hasonló támogatásban, pl. rezidens program vagy művészeti 

egyetemek végzős hallgatóinak vizsgaelőadás bemutatói stb.  

 

Pályázati bevételek 

 

 A 2016-2017-es évad tekintetében még folyamatban vannak olyan 

pályázatok, melyek még 2016-ban esedékes bemutatókhoz kapcsolódnak. Célunk a 

„békés átmenet” kapcsán, hogy amennyiben ezek a pályázatok támogatásban 

részesülnek, úgy „A kőszívű ember fiai’ és „A Sári bíró” előadás bemutatása és 4-4 

előadás lejátszása elé nem fogunk akadályt gördíteni. Az NKA-n túl, a „Katona-

témára” beadott „Boldog szép napok” és „A második teríték” című darabok nyertes 

pályázata esetén is, a pályázatban a jelenlegi vezetés által vállaltakat teljesíteni 

fogjuk, a 2017. nyaráig kifutó, fél évadban. A 2017-ben és az utána következő 

években megnyíló, akár összművészeti pályázati forrásokra is tervünk pályázni, a 

művészeti koncepcióban taglalt együttműködések elősegítése végett. Emellett a 

Budapesti Színházi Keret és az EMMI és az NKA pályázataira is az évadterveknek 

megfelelő, egyedi programokkal és kísérőprogramokkal pályázni fogunk. A 2016-os 

üzleti terv azzal az optimista tervvel számol, hogy 20 000 eFt pályázati összeget tud 
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majd elnyerni a különféle forrásokból a színház. Bízunk benne, hogy a jövőben 

kiírásra kerülő pályázatokon az ifjúsági és gyermekelőadásokkal, a kortárs 

drámákkal sikeresen vehetünk részt.  

 

TAO bevétel 

 

Az Új Színház Nonprofit Kft. sikeresen élt a korábbi években a TAO-befogadási 

lehetőség intézményével, reményeink szerint, a következő években is megmarad az 

a tendencia, hogy már év közben sikerül befogadni ilyen támogatást és közvetítői 

jutalék nélkül sikerül a támogatásokhoz hozzájutni, többek közt a fenntartó 

Fővárosi Önkormányzat segítségének köszönhetően. Ezért bátran tervezünk ezzel a 

bevételi forrással a következő 5 évre is.  

 

Szponzoráció 

 

Igyekezni fogunk olyan szponzorokat találni előadásainkhoz, akik ha nem is 

konkrét pénzadományokkal, hanem apporttal támogatni tudják egy-egy 

kezdeményezésünket. Sok esetben a vállalkozások a saját szolgáltatásukkal, 

termékükkel tudják támogatni egy-egy produkció születését, ami szintúgy nagy 

segítség a színháznak. A társművészeti egyetemekkel való együttműködés kapcsán, 

akár a szállítási feladatokat, akár egy-egy produkció kellékeit-jelmezeit, ha 

szponzorációként megkaphatjuk, az ugyan a konkrét bevételeket nem növeli, 

viszont a cash-flow pozíciónkat javítja, költséget takaríthatunk meg vele.  

 

Jegy-és bérletbevétel 

 

A pályázati kiírásban szereplő, évi 230 előadásszámot nagyrészt a saját és 

koprodukciós előadások, viszont kisebb részt a befogadott előadások megtartásával 

fogjuk teljesíteni. Fontos hangsúlyoznunk, hogy az átmeneti évben, amikor még 
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részben a meglévő repertoárt kell továbbvinnünk, részben a sajátot felépítenünk, a 

pályázati kiírásnak megfelelő 75%-os nézettséget célozzuk meg elérendő célként. 

Mivel a speciális profil mellett, közönségnevelő szándékkal és koncepcióval 

pályázzuk meg a színházat, az évek folyamán fokozatosan tudunk emelni majd a 

nézettségen, 2021-re tervezzük elérni a 90%-os nézettséget. A fiatal közönség 

szélesebb körű bevonása miatt, tervezzük a jelenlegi diák kedvezménynél (-20%) 

nagyobb diák-jegyár kedvezmény bevezetését.  

A nagyszínpad esetén a jelenlegi 1600 Ft- 4400 Ft közti jegyárakat megtartanánk és 

a stúdiószínpad esetében is az 1500 Ft-2900 Ft közti jegyárakat. Az aktuális jegyár 

kedvezmények közül a nyugdíjas (-50%), pedagógus (-20%), csoportos (-25%) 

kedvezményes jegyvásárlási lehetőséget is megtartanánk. A színház szabadbérlet 

rendszerét is folytatnánk, mivel kiállta az idő próbáját és a nézők hozzászoktak a 

szabadbérlet nyújtotta rugalmassághoz.  

A fiatalok számára a 20%-os jegyár kedvezményt, gördülő szisztéma alapján 

érvényesítenénk: aki regisztrál hírlevélre, az a következő előadásra az évadon belül 

25%, a harmadikra 30%  kedvezménnyel válthat jegyet, egészen  50%-ig felemelve 

a hetedik előadásra a kedvezmény mértékét („A hetedik te magad légy!” lehetne a 

szlogen akár.) Ez a fokozatosan növekvő kedvezmény egy olyan közönségbázist 

tudna a színházba szoktatni, akiket minden egyéb programba is be lehetne vonni, 

és akik munkába állva, a diák kedvezményük elvesztését követően, teljes árú 

jeggyel látogatnák később az előadásainkat.  

  

Vállalkozási tevékenység bevétele 

 

Mivel energiáinkat a fő tevékenységre kívánjuk fordítani, a színház vállalkozási 

tevékenységének bővítésére nem fogalmazunk meg vállalásokat. A beszámolók és 

üzleti tervek alapján, a büfé üzemeltetés díjam ruhatári bevételek és a 

színháztermek kiadása jelenti a vállalkozási tevékenység bevételét, ezt a jövőben is 

a korábbi keretek közt fent fogjuk tartani, de ennek a bevételnek a növelésére nem 

ígérkezünk. 
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Ráfordítások 

 

Anyagjellegű ráfordítások 

 

Az anyagköltségekhez a közüzemi díjakat tervezzük könyvelni, itt számottevő 

megtakarítást a 2016-os tervszámokhoz képest nem fogunk tudni realizálni, mivel 

ez a sor legfőképp az épület rezsiköltségét foglalja magában. A további években az 

inflációt követő emelkedéssel kell számolnunk.  

Mivel a színház alapvetően emberi erőforrás igényes iparág és nem minden 

művészt tud alkalmazottként magához kötni egy-egy színház, ezért ezen a 

költségnemen belül, az igénybe vett szolgáltatások fogja leginkább képviseltetni 

magát, akár a megelőző években (a teljes anyagjellegű ráfordítás cca.70%-a), akár a 

többi színház esetében is. Az igénybe vett szolgáltatásoknál fognak szerepelni a 

bemutatókhoz felkért vendég-alkotók által nyújtott művészeti szolgáltatások 

ráfordításai, továbbá a bemutatók kapcsán felmerülő díszlet-jelmez költségek, 

valamint a marketing célú ráfordítások is. A jelenlegi vezetéshez hasonlóan, a 

nagymértékben csökkentett fenntartói támogatás ellenére, ugyanúgy összesen 6 

bemutató kiállítását tervezzük éves és évados szinten is, ezért az anyagjellegű 

ráfordításokon belül, azokat a ráfordításokat kell mérsékelnünk, amelyek nem az 

épület üzemeltetése kapcsán merülnek fel, hanem amelyek az új produkciók 

bemutatása kapcsán jelentkeznek. Ennek kulcsát abban látjuk, hogy a fiatal alkotó-

közösség, akivel dolgozni kívánunk, reményeink szerint rugalmasabb a koncepciók 

pénzügyi tervekhez illesztésében, mint a középkorú vagy idősebb alkotó generáció. 

Ezzel nem azt szeretnénk közvetíteni, hogy fiatalság=olcsóság, hanem pusztán az 

alkalmazkodás és adaptálódás mértékének a korral való korrelációját szeretnénk 

kihasználni. A művészeti tervben felvázolt évi négy nagyszínpadi és két 

stúdiószínpadi bemutató saját költségből való megvalósítása minimum nettó 50 

millió Ft-os bemutatóig felmerülő költségvonzatot jelent, ami a számviteli 

politikában meghatározott elvek szerint a befektetett eszközök/szellemi termékek 

közé kerül majd felaktiválásra. Ezen felül a koprodukcióban bemutatott előadások 

kiállításának költsége is felmerül, igaz, ott kisebb teher esik színházunkra. 
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Továbbá a művészeti koncepcióban felvázolt koprodukció kapcsán is jelentkezni 

fog a koprodukciós partnerekkel költségmegosztás, tehát elérhetőek 

megtakarítások ezen a területen is. Ugyanakkor a rezidens program és a különféle 

egyéb programok létrehozásának költsége, amennyiben nem sikerül pályázati 

összegeket elnyernünk rá, az igénybe vett szolgáltatások költségeiben fog 

jelentkezni. A marketing kiadások tekintetében, a költséghatékony és egyben a 

fiatal generációt jobban megszólító, bevonó kommunikációs csatornákra 

helyeznénk a hangsúlyt, amelyek sok esetben a tényleges elérések és konverziók 

után járnak csak felmerült költséggel a kampány szervezőjénél.  

 

Személyi jellegű ráfordítások  

 

Az első, átmeneti évben szeretnénk lehetőséget adni a jelenlegi alkalmazottként 

szerződtetett 21 fő színművésznek, hogy megismerjük egymást és a megvizsgáljuk 

a közös munka lehetőségét. Ugyanakkor már az első, átmeneti évben szeretnénk 

fiatal színészeket szerződtetni, akik az új művészeti program megvalósításának 

letéteményesei, a művészeti tanáccsal és a színházhoz bevonzani kívánt alkotói 

holdudvarral együtt. Ezek alapján, a színház személyi állománya nem fog 

csökkenni, sőt, az átmeneti időszakban még a létszám növekedése is elképzelhető. 

A jelenlegi foglalkozatott cca.80 fős állományon belül, a művészeti ügykezelés, 

műszak, épületfenntartás, gazdasági osztály létszámán nem célunk változtatni, 

azonban a közönségszervezési-, marketing-, vezetési stábot átalakítanánk. A 

művészeti tanács tagjai alkalmazásba kerülnének, illetve a marketing feladatokat 

részben kiszerveznénk. A színház 2012. óta érvényben lévő szervezeti ábráját 

ennek megfelelően átalakítanánk (ami már most sincs összhangban a 2015. évi 

szöveges beszámolóban található leírással). Ennek megfelelően, a bérköltségeket és 

azok járulékait konzervatívan tervezzük.  

 

 

 

 



44 
 

Értékcsökkenési ráfordítás 

 

Ezen a soron kénytelenek vagyunk a színház lezárt beszámolóit és üzleti tervét 

alapul venni az üzleti tervünk összeállításánál. Terven felüli értékcsökkenés 

előfordulhat abból az okból kifolyólag, hogy az átmeneti évben nem kívánjuk a 

teljes, korábbi repertoárt tovább vinni.  

 

Eredményes gazdálkodás 

  

Figyelembe véve a színház 2016. évi üzleti tervét, a közfeladat ellátását igyekszünk 

a megújuló, de a pályázati kiírási feltételeknek eleget tevő, koncepcióval 

eredményessé tenni, ami a fenntartó támogatás csökkenésével komoly 

gazdálkodási feladat elé állítja majd a művészeti tanácsot és a gazdasági vezetést. A 

2016. évi terv alapján csak a vállalkozási tevékenység eredménye fordítja pozitívvá 

az éves eredményt. A tervek alapján, az átmeneti, 2017-es év is a vállalkozási 

tevékenység eredményével lesz eredményes és a következő évektől látjuk reálisnak 

a nézettség növelésével, a jegybevételek és a megszerezhető TAO bevételek 

mértékének növekedését.  

 

Mérleg  

 

Az 5 éves tervezési időszak alatt a befektetett eszközök állományának 

növekedésével tervezünk az új bemutatók kapcsán a bemutatóig felmerülő 

költségek szellemi termékké aktiválása miatt. A forgóeszközök tekintetében a 

pénzeszközök csökkenésével tervezünk az elején, a mérlegfőösszeg ezért az első 

időkben csökkenni fog, majd az átmenti időszak végeztével újra növekedésnek 

indul. A Forrás oldal tekintetében törekszünk rá, hogy az eredménytartalék ne 

csökkenjen és a gazdálkodás legalább nullás, de lehetőség szerint pozitív mérleg 

szerinti eredményt hozzon. Ügyelni fogunk arra, hogy a rövid lejáratú 

kötelezettségek állománya alacsony szinten maradjon.  
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 Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 

     eFt-ban 

      

 

 

 

2017. év 2018. év.  2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 

A. 

 Összes közhasznú 

tevékenység bevétele 501 200 504 800 504 800 510 200 513 800 521 000 

1. 

 

Közhasznú célra, működésre 

kapott támogatás 310 200 310 200 310 200 310 200 310 200 310 200 

2. 

 Pályázati úton elnyert 

támogatás 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

3. 

 

Közhasznú tevékenységből 

származó bevétel 95 000 97 000 97 000 100 000 102 000 106 000 

5.   Egyéb bevétel 76 000 77 600 77 600 80 000 81 600 84 800 

B. 

 Vállalkozási tevékenység 

bevétele 7 000 7 500 7 500 7 500 8 000 8 000 

   Bérbeadás 4 000 4 500 4 500 4 500 5 000 5 000 

  
 

egyéb vállalkozási bevétel 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

C  Pénzügyi műveletek bevétele 0 0 0 0 0 0 

D.  ÖSSZES BEVÉTEL  508 200 512 300 512 300 517 700 521 800 529 000 

 

 

       

E. 

 Közhasznú tevékenység 

ráfordításai 502 000 502 000 504 000 510 000 512 000 520 000 

  
 

Anyagjellegű ráfordítások 140 000 150 000 150 000 155 000 157 000 160 000 

  
 

Személyi jellegű ráfordítások 340 000 340 000 342 000 345 000 345 000 350 000 

   Értékcsökkenési leírás 20 000 10 000 10 000 8 000 8 000 8 000 

   Egyéb ráfordítások 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

  
 

Pénzügyi műveletek ráford. 0 0 0 0 0 0 

F. 

 Vállalkozási tevékenység 

ráfordításai 3 000 3 000 1 750 1 750 1 750 1 750 

  
 

Anyagjellegű ráfordítások 2 500 2 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

  
 

Személyi jellegű ráfordítások 500 500 250 250 250 250 

G.  ÖSSZES RÁFORDÍTÁS  505 000 505 000 505 750 511 750 513 750 521 750 

H. 

 

Adózás előtti vállalkozási 

eredmény  4 000 4 500 5 750 5 750 6 250 6 250 
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I.  Adófizetési kötelezettség 10 11 13 13 20 20 

J. 

 Tárgyévi vállalkozási 

eredmény(G-H) 3 990 4 489 5 737 5 737 6 230 6 230 

K.. 

 Tárgyévi közhasznú 

eredmény (A-D) -800 2 800 800 200 1 800 1 000 

   tárgyévi eredmény (I+J) 3 190 7 289 6 537 5 937 8 030 7 230 

Mérleg tervek eFt-ban 

Sor-

szám 
A tétel megnevezése 2017.  2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 

a B             

1 A. Befektetett eszközök  107 000 94 000 82 000 81 000 76 000 78 000 

2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 25 000 25 000 26 000 26 000 27 000 27 000 

3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke             

4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke             

5 Vagyoni értékű jogok             

6 Szellemi termékeke 25 000 25 000 26 000 26 000 27 000 27 000 

7 Üzleti vagy cégérték             

8 Immateriális javakra adott előlegek             

9 Immateriális javak értékhelyesbítése             

10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK  82 000 69 000 56 000 55 000 49 000 51 000 

11 
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni 

értékű jogok 
24 000 24 000 19 000 18 000 17 000 16 000 

12 Műszaki berendezések, gépek, járművek 38 000 36 000 28 000 26 000 24 000 24 000 

13 
Egyéb berendezések, felszerelések, 

járművek 
10 000 7 000 7 000 6 000 6 000 6 000 

14 Tenyészállatok             

15 Beruházások, felújítások 10 000 2 000 2 000 5 000 2 000 5 000 

16 Beruházásokra adott előlegek             

17 Tárgyi eszközök értékhelyesítése             

18 
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI 

ESZKÖZÖK  
0 0 0 0 0 0 

19 
Tartós részesedés kapcsolt 

vállalkozásban 
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20 
Tartósan adott kölcsön kapcsolt 

vállalkozásban 
            

21 Egyéb tartós részesdés             

22 

Tartósan adott kölcsön egyéb 

részesedési viszonyban álló 

vállalkozásban 

            

23 Egyéb tartósan adott kölcsön             

24 
Tartós hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapír 
            

25 
Befektetett pénzügyi eszközök 

értékhelyesbítése 
            

26 
Befektetett pénzügyi eszközök 

értékelési különbözete 
            

 

Sor-

szám 
A tétel megnevezése 2017.  2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 

a b             

27 B. Forgóeszközök  134 300 134 300 149 300 158 160 171 190 174 420 

28 I. KÉSZLETEK  0 0 0 0 0 0 

29 Anyagok             

30 
Befejezetlen termelés és félkész 

termékek 
      

      

31 Növendék-, hízó- és egyéb állatok       
      

32 Késztermékek             

33 Áruk             

34 Készletekre adott előlegek             

35 II. KÖVETELÉSEK  8 300 8 300 10 300 10 300 15 300 17 300 

36 
Követelések áruszállításból és 

szolgáltatásból (vevő) 
300 300 300 

300 300 300 

37 
Követelések kapcsolt vállalkozással 

szemben 
      

      

38 

Követelések egyéb részesedési 

viszonyban lévő vállalkozással 

szemben 

      

      

39 Váltókövetelések             

40 Egyéb követelések 8 000 8 000 10 000 10 000 15 000 17 000 
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41 Követelések értékelési különbözete             

42 
Származékos ügyletek pozitív 

értékelési különbözete 
      

      

43 III. ÉRTÉKPAPÍROK  0 0 0 0 0 0 

44 Részesedés kapcsolt vállalkozásban             

45 Egyéb részesedés             

46 Saját részvények, saját üzletrészek             

47 
Forgatási célú hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírok 
      

      

48 Értékpapírok értékelési különbözete             

49 IV. PÉNZESZKÖZÖK  126 000 126 000 139 000 147 860 155 890 157 120 

50 Pénzár, csekkek 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

51 Bankbetétek 125 000 125 000 138 000 146 860 154 890 156 120 

52 C. Aktív időbeli elhatárolások  5 5 5 5 5 5 

53 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 4 4 4 4 4 4 

54 
Költségek, ráfordítások aktív időbeli 

elhatárolása 
1 1 1 

1 1 1 

55 Halasztott ráfordítások             

56 
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 

(01.+27.+52. sor) 
241 305 228 305 231 305 239 165 247 195 252 425 

Sor-

szám 
A tétel megnevezése 2017.  2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 

a 
 

            

57 
D. Saját tőke 

(58.+60.+61.+62.+63.+64.+67.sor) 
209 385 216 674 223 211 229 148 237 178 244 408 

58 I. JEGYZETT TŐKE 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

59 
58. sorból: visszavásárolt tulajdoni 

részesdés névértéken 
            

60 
II. JEGYZETT, DE MÉG BE 

NEM FIZETT TŐKE (-) 
            

61 III. TŐKETARTALÉK             

62 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 203 195 206 385 213 674 220 211 226 148 234 178 

63 V. LÖTÖTT TARTALÉK             

64 
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 

(65.-66. sorok) 
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65 
Értékhelyesbítés értékelési 

tartaléka 
            

66 Valós értékelés értékelési tartaléka             

67 
VII. MÉRLEG SZERINTI 

EREDMÉNY 
3 190 7 289 6 537 5 937 8 030 7 230 

68 E. céltartalékok (69.-71.sorok) 0 0 0 0 0 0 

69 
Céltartalék a várható 

kötelezettségekre 
            

70 Céltartalék a jövőbeni költségekre             

71 Egyéb céltartalék             

72 
F. Kötelezettségek (73.+77.+86. 

sor) 
31 902 11 613 8 076 10 003 10 003 8 003 

73 

I. HÁTRASOROLT 

KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. 

sorok) 

0 0 0 0 0 0 

74 
Hátrasorolt kötelezettségek 

kapcsolt vállalkozással szemben 
            

75 

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb 

részesedési viszonyban lévő 

vállalkozással szemben 

            

76 
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb 

gazdálkodóval szemben 
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Sor-

szám 
A tétel megnevezése 2017.  2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 

a B             

77 

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ 

KÖTELEZETTSÉG 

(78.-85. sorok) 

0 0 0 0 0 0 

78 
Hosszú lejáratra 

kapott kölcsönök 
      

      

79 
Átváltoztatható 

kötvények 
      

      

80 
Tartozások 

kötvénykibocsátásból 
      

      

81 
Beruházási és 

fejlesztési hitelek 
      

      

82 
Egyéb hosszú 

lejáratú hitelek 
      

      

83 

Tartós 

kötelezettségek kapcsolt 

vállalkozással szemben 

      

      

84 

Tartós 

kötelezettségek egyéb 

részesedési viszonyban 

lévő vállalkozással 

szemben 

      

      

85,. 
Egyéb hosszú 

lejáratú kötelezettségek 
      

      

86 

III. RÖVID LEJÁRATÚ 

KÖTELEZETTSÉGEK 

(87. és 89.-97. sorok) 

31 902 11 613 8 076 10 003 10 003 8 003 

87 
Rövid lejáratú 

kölcsönök 
      

      

88 
87. sorból: az 

átváltoztatható kötvények 
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89 Rövid lejáratú hitelek             

90 
Vevőktől kapott 

előlegek 
      

      

91 

Kötelezettségek 

árszállításból és 

szolgáltatásból (szállítók) 

10 000 5 000 5 000 

6 000 6 000 5 000 

92 Váltótartozások             

93 

Rövid lejáratú 

kötelezettségek kapcsolt 

vállalkozással szemben 

      

      

94 

Rövid lejáratú 

kötelezettségek egyé 

részesedési viszonyban 

lévő vállalkozással 

szemben 

      

      

95 
Egyéb rövid lejáratú 

kötelezettségek 
21 902 6 613 3 076 

4 003 4 003 3 003 

96 
Kötelezettségek 

értékelési különbözete 
      

      

97 

Származékos 

ügyletek negatív értékelési 

különbözete 

      

      

98 
G. Passzív időbeli 

elhatárolások 
18 18 18 14 14 14 

99 
Bevételek passzív 

időbeli elhatárolása 
8 8 8 

6 6 6 

100 

Költségek, 

ráfordítások passzív 

időbeli elhatárolása 

10 10 10 

8 8 8 

101 Halasztott bevételek             

102 

FORRÁSOK 

ÖSSZESEN: 

(57.+68.+72.+98. sor) 

241 305 228 305 231 305 239 165 247 195 252 425 
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II. Az Új Színház egy évada 

 

Az eddig tárgyaltak alapján az Új Színház első évadának felépítése az alábbi módon 

alakul: 

 

- Az öt, repertoáron lévő előadás folyamatos műsoron tartása 

- Független, vidéki és határon túli színházak vendégszereplése 

- Az Új Színház vidéki és határon túli vendégszereplései 

- Szakmai beszélgetések a saját bemutatókhoz 

- Havonta egy közönségtalálkozó 

- Zenei programok, workshopok 

- Képzőművészeti kiállítások és kísérőprogramjaik 

- Görög beavató színházi est 

- Irodalmi est 

- Viták a magyar drámáról 

- Felolvasószínházi est 

- Nyílt próbák 

- Egyéb workshopok, rendezvények 

 

III. Marketing, PR 

 

 Az Új Színház ismertségéhez, elfogadásához és új célcsoportok 

eléréséhez többirányú marketingkommunikációs folyamatokra van szükség. 

Ennek első és mindennél fontosabb lépése a célcsoportok felmérése a művészeti 

koncepció mentén. A pályázók több éves szakmai tapasztata alapján a célcsoportok 

egy erős és meghatározó részével állandó és aktív kapcsolatot ápol, de ahhoz, hogy 

gazdaságilag is stabil maradhasson az intézmény, tudatos építkezésre van szükség. 

  

 Mivel a primer célcsoportok a fiatal közönség soraiból kerülnek ki, 

így a 21. századi csatornák használata elhanyagolhatatlan. Ilyenek között található 

a web 2.0, illetve 3.0 adta lehetőségek: facebook, twitter, instagram, youtube, illetve 

az okos telefonok alkalmazásai.  Ezek mellett a helyszíni megjelenések is 

meghatározóak, hiszen az élményközpontúság jellemző lesz a színház 
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mindennapjaira. A helyszínek lehetnek a hazai minőségi fesztiválok, fővárosi 

események és esetenként saját kezdeményezésű flashmobok, amelyeken 

színészeink közvetlenül találkozhatnak a fiatalokkal, akik személyes élményekkel 

gazdagodhatnak, és ez idő után igényelni kezdik a színház adta érzéseket.  

 

 Mivel ezen elsődleges célcsoportok alapvetően másképp gondolnak a 

színházra, így a vállalt művészeti koncepciót támogatva, közel kell tudni kerülni 

ehhez a mentalitáshoz. Ennek leginkább a vizualitásban, arculatban kell 

megformálódnia.  Az a megfelelő arculat, amely önazonos a színházzal, de képes a 

célközönségeinek tudatában is fontos helyet elfoglalni. Ezért szükséges egy jól 

megkülönböztethető és egyedi vizuális megjelenéssel beleégni a tudatokba. Ezt 

később értékelhetően és tudatosan tudja használni az intézmény hirdetéseiben és 

reklámfelületein.  

 

 A hagyományos kommunikációs formák között a médiával való 

hatékony párbeszéd is elengedhetetlen a szekunder célcsoportokkal.  

 

 Miután a primer és szekunder csoportok összeálltak, az 

elengedhetetlen 1-5 éves marketingkommunikációs stratégia felállítása lényeges. 

Erre azért van szükség, hogy a színházi vezetés által meghatározott célok elérését 

támogassa a felállt szakmai osztály és legyen viszonyítási alap a változások 

kezelésére.  

  

 A jó stratégia felépítésével az Új Színház egy-két éven belül az 

ország egyik legfrissebb, leginnovatívabb színházaként lesz ismert – úgy 

belföldön, mint külföldön egyaránt. Ezt támogatandó, Balogh Máté András 

(kortársPRos Kft. Orlai Produkciós Iroda) szakembert vonnánk be.  

 

 Az általunk elképzelt Új Színház működése ugyanis nem szorítkozhat a négy fal 

közé, ezért a marketing részeként szeretnénk, ha a város különböző pontjain, 

bizonyos időközönként – a Színházak Éjszakáján, a Színházi Világnapon vagy 

egyszerűen egy ünnepnapon például – közösségi programokat szervezhetnénk a 

színház művészeivel a közönségünk számára. 
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 Meggyőződésünk, hogy ez a fajta közvetlenség több lehetőséget biztosít arra, hogy 

megszólíthassuk azokat az embereket, akiket meginvitálnánk az Új Színház falai 

közé. Nem lenne még egy annyira izgalmas, közvetlen kőszínházi társulat az 

országban, mint az általunk elképzelt Új Színház társulata – és ezt minden 

platformon igyekeznénk bebizonyítani. 

 

IV. Támogatók 

 

 Terveink végrehajtásához szándékunkban áll az évek során mind több támogató 

meggyőzése arról, hogy ami az Új Színházban történik, annak jól látható, pozitív 

eredményei vannak kulturális és társadalmi téren egyaránt. Szeretnénk, ha ezek a 

mecénások csatlakoznának egy hosszú távon elképzelt, virágzó, fiatalos kulturális 

élet létrehozásához és éltetéséhez. Ezen törekvéseiket természetesen különböző 

kedvezményekkel, ajándékokkal, művészeti ellenszolgáltatásokkal honorálnánk. 

 

 Az Új Színház első mecénása ráadásul az Orlai Produkciós Iroda létrehozója és 

vezetője lenne, Orlai Tibor producer, aki a Belvárosi Színház vezetőjeként 

alkalmat adna az Új Színház és a Belvárosi Színház közötti együttműködésre, 

valamint minden évadban támogatná egy új bemutatónk létrejöttét. 

 

 Azt gondoljuk, hogy ez az igen méltányos felajánlás megfelelő alapot biztosít arra, 

hogy hivatkozásként használhassuk egy Támogatói-program létrehozásához, 

melynek során a színház saját maga és az újonnan felfedezett, fiatal tehetségek 

számára szerezne támogatókat a további, innovatív alkotáshoz, működéshez. 
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UTÓSZÓ 

 

 Hisszük, hogy egy, a fentiekben taglalt friss, kísérletező, fiatalos, nyitott színház 

létrehozása elengedhetetlenül fontos a város kulturális életében. Az általunk 

vizionált Új Színház eszménye azokkal a támogatókkal, akik az ügyünk mellé állnak, 

egyáltalán nem légből kapott és biztosan tudjuk, hogy ez a színház igazán 

kiemelkedő hiánypótló lenne a város és az ország színházi szférájában! 

 

 Az Új Színház vezetőjeként, a Művészeti Tanács tagjaiként tovább folytatnánk 

azt a teremtő, színházszakmailag innovatív, a magyar színház – és egyébként 

minden egészséges színház – számára megkerülhetetlen, termékeny alkotói 

folyamatot, amelyet eddigi pályánk során, a tudásunk legjavát adva, a magyar 

kultúra szolgálatában végeztünk! 

 

 Hiszünk a Művészeti Tanács összefogásában, az Új Színház társulatának 

összefogásában és abban, hogy együtt képesek lehetünk mait és kiemelkedőt 

alkotni! 
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TÁMOGATÓI NÉVSOR 

 

Ascher Tamás, rendező 

Béres Attila, rendező 

Duda Éva, koreográfus, a Duda Éva Társulat vezetője 

Fehér Balázs Benő, rendező 

Fekete Ádám, rendező 

Horváth Csaba, rendező, a Forte Társulat vezetője 

Mohácsi János, rendező 

Pintér Béla, rendező, a Pintér Béla és Társulata vezetője 

Rusznyák Gábor, rendező 

Szabó Máté, rendező 

Sardar Tagirovsky, rendező 

Székely Kriszta, rendező 

Szenteczki Zita, rendező 

Szikszai Rémusz, rendező, a Vádli Alkalmi Színházi Társulás vezetője 

 

Balogh Máté, marketingszakember (Orlai Produkciós Iroda, KortársPRos Kft) 

Barda Beáta, TRAFÓ 

Fogarasi György, a Szegedi Tudományegyetem Összehasonlító Irodalom -és 

Kultúratudomány tanszék tanszékvezetője 

Karsai György, klasszika-filológus (Színház- és Filmművészeti Egyetem) 

Molnár Piroska, színművésznő 

Nagy József, a TRAFÓ igazgatója 

Orlai Tibor, producer (Orlai Produkciós Iroda) 

Pass Andrea 

Színházi Dramaturgok Céhe 

Színház – és Filmművészeti Egyetem 

Színházi Kritikusok Céhe 

 

ÁTRIUM FILM-SZÍNHÁZ, Magács László művészeti vezető 

JURÁNYI INKUBÁTORHÁZ, Kulcsár Viktória igazgató 

MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ, Béres Attila igazgató 

ÖRKÉNY ISTVÁN SZÍNHÁZ, Mácsai Pál igazgató 



57 
 

STÚDIÓ K SZÍNHÁZ, Zubek Adrienn igazgató és Nagypál Gábor művészeti 

vezető 

SZOMBATHELYI WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ, Jordán Tamás igazgató 

 

Forgách András, drámaíró 

Garai Judit, dramaturg 

Jeli Viktória, író, dramaturg 

Kolozsi Angéla, drámaíró 

Mikó Csaba, drámaíró 

Parti Nagy Lajos, író 

Radnai Annamária, dramaturg 

Sándor Júlia, dramaturg 

Selmeczi Bea, dramaturg 

Tasnádi István, író 

Upor László, dramaturg 

Visky András, drámaíró 

Závada Péter, író 

 

KOLOZSVÁRI ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ, Tompa Gábor igazgató 

MAROSVÁSÁRHELYI NEMZETI SZÍNHÁZ, Pál Attila produkciós igazgató 

MAROSVÁSÁRHELYI SZÍNMŰVÉSZETI EGYETEM, Harsányi Zsolt intézetvezető 

SEPSISZENTGYÖRGYI TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ, Bocsárdi László igazgató 

SZATMÁRNÉMETI HARAG GYÖRGY TÁRSULAT, Bessenyei Gedő István 

igazgató 

TEMESVÁRI CSIKY GERGELY ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ, Gálovits Zoltán 

művészeti vezető 

ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ, Lénárd Róbert művészeti vezető 

ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ, Venczel Valentin igazgató 

 

KORTÁRS DRÁMAFESZTIVÁL, Szilágyi Mari 

ÖRDÖGKATLAN FESZTIVÁL, Bérczes László és Kiss Mónika 

TESZT FESZTIVÁL, Gálovits Zoltán  
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MELLÉKLETEK 

 

- Hudi László nyilatkozatai 

- A Művészeti Tanács nyilatkozata 

- Hudi László szakmai önéletrajza 

- Kárpáti Péter szakmai önéletrajza 

- Hegymegi Máté szakmai önéletrajza 

- Fábián Péter szakmai önéletrajza 

- Benkó Bence szakmai önéletrajza 

- Hudi László szakmai gyakorlatának igazolása 

- Hudi László erkölcsi bizonyítványa 

- Támogató személyes és szervezetek, intézmények nyilatkozatai 
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A MŰVÉSZETI TANÁCS NYILATKOZATA 

 

Alulírott Kárpáti Péter, Hegymegi Máté, Fábián Péter és Benkó Bence nyilatkozzuk, 

hogy e pályázatot Hudi Lászlóval egyetértésben adtuk be, valamint a Művészeti 

Tanács megalapításában szívesen veszünk részt, szakmai tudásunkkal a pályázat 

művészeti koncepcióját maradéktalanul teljesítjük. 

 

 

 

Kárpáti Péter 

 

Hegymegi Máté 

 

Fábián Péter 

 

Benkó Bence 
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CURRICULUM VITAE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUDI LÁSZLÓ 
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HUDI LÁSZLÓ GYULA 

 

 

Született: 1960. 12. 04. 

Házas, négy gyermek 

 

Elérhetőség: +36 30 971 55 91 

mozgohaz@t-online.hu 

 

Cím: 2097 Pilisborosjenő, 

Kőfaragó utca 3. 

 

Nyelvismeret: 

 

 Magyar (anyanyelv) 

 Angol (társalgási szint) 

 Francia (társalgási szint) 

 Német (alap szint) 

 

Végzettség: 

 

2012-2016. Tan Kapuja Buddhista Főiskola, vallásbölcselet szakirány 

 

1976-1979. Érettségi, Nyomdaipari Szakközépiskola Budapest 

 

 

JELENLEGI TEVÉKENYSÉGEK 

 

2008- Műhely Alapítvány – kuratóriumi tag 
http://www.wsf.hu/?Fõoldal&pid=34 
 

1996- Mozgó Ház Alapítvány – elnök, rendező www.mozgohaz.hu 
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SAJÁT TÁRSULAT, VEZETŐ, SZÍNHÁZI RENDEZŐ 

 

H.U.D.I. TÁRSULAT (I. Magyarországi Posztdramatikus Kutatóintézet) 2002-2006. 

 

Előadások – „Isten éltessen Hedvig Ekdal! (Ibsen: Vadkacsa)” (2005. Trafó, 
rendezés) 
 

„Kárhozat kertje” (2004. Trafó, rendezés, zeneszerző: Grillus Samu) 
 

„No. 16 473 (Liliom)” (2004. felújítás, MU Színház, rendezés) „Kárhozat zsoltárai” 
(2003. Millenáris, rendezés, zeneszerző: Grillus Samu) 
 

„No. 16 473 (Liliom)” (2002. Artus Stúdió, Trafó, rendezés) Vendégjátékok – 

Merlin Színház (2005-2007., előadásaink repertoáron), Trafó, MU Színház, Millenáris, 
Szegedi Alternatív Színházi Szemle, Németország, Franciaország, Olaszország) 

 

MOZGÓ HÁZ TÁRSULÁS 

1994-2002. 

 

Előadások – „Létezik-e Elka paradicsoma?” Bázisdemokratikus gyűlés, happening 
(2012. Trafó, rendezés) 
 

„1003 szív, avagy töredékek egy Don Juan-katalógusból” 

(2001. Trafó/Avignon, rendezés) 
 

„Tragédia-jegyzetek (Az ember tragédiája)” (2000. Trafó/Avignon, rendezés) 
 

„Szépek és Gonoszok” (1999. Trafó, rendezés) 
 

„Plan secance dance” (1999. Trafó, művészeti vezetés, rendező: Xantus János) 
 

„Cseresznyéskert” (1998. Trafó, rendezés) „Költözködés” (1997. Miskolci Nemzeti 
Színház, művészeti vezetés, rendező: Acher Tamás) 
 

„Beckett-dalok” (1997. MU Színház, rendezés) „Rómeó és Júlia” (1996. MU 
Színház, rendezés) „Jeanne d’Arc” (1995. Egyetemi Színpad, rendezés) 

 

Egyéb rendezvények – 
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„Átszállás” (2002. összművészeti party, rendezés, szervezés) „Natur-Natur” (2001. 
összművészeti party, rendezés, szervezés) 

 

Fontosabb vendégjátékok – 
 

A magyar színjátszás történetében először (Krétakörrel egy időben): Avignoni 
Fesztivál 2000. 
 

2001-ben az Avignoni Fesztivál ismételten meghívta társulatunkat és koprodukciós 
partnere volt új bemutatónknak. 
 

3 földrész, 17 ország, 48 város 

 

(Berliner Festspiele, Bonni Biennále, Hamburg, Bécsi Festwochen, Caracasi Nemzetközi 
Fesztivál, londoni LIFT, Arhus, Teatro Rizzoli / Cividale del Friuli, Burgos, Philadelphia, 
Torino, Lille / Villeneuve d’Ascq, Polverigi, Antwerpen de Singel, Gessneralle / Zürich, 
Schouwgurg / Rotterdamm, München, San Antonio, Rakvere, Kulturwerkstatt-Kaserne / 
Basel, Brüsszel, Frascati / Amsterdam, Groningen, Schauburg / Münster, Freiburg, 
Philadelphia Fringe Fesztivál, EXPONTO / Ljubljana, Prága, International Festival of Youth / 
Zágráb, MES Szarajevó, Egyetemi Színpad, MU Színház, Szkéné Színház, Trafó, Thealter 
Szeged. Festspielhaus Hellerau / Drezda, WUK Theater / Bécs, Stadttheater / Landsberg, 
Bellone Brigittines / Brüsszel, Freie Kammerspiele / Magdeburg, teatro della Luna / 
Polverigi, (stb.).)
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PROJEKTEK, RENDEZÉSEK 

 

2016. „Optimista est” (Trafó, író, rendező, Beckett: „Ó azok a szép 
napok” alapján, a Trafó, a Természetes Vészek Kollektíva és a Mozgó Ház 
Alapítvány koprodukciójában) 
 

2014. „A Borbély” (Katona József Színház, rendező, írótárs, Tolnai 
Ottó: „Végeladás” alapján, a Katona J. Színház, az Orlai Produkció, a 
Természetes Vészek Kollektíva és a Mozgó Ház Alapítvány koprodukciójában) 
 

2010-2013. Parkinprogress – nemzetközi rezidens együttműködés, partner 
 

Partnerek: 

Pépinières européennes pour jeunes artistes (Franciaország) 

UK Young Artists (Egyesült Királyság) 

Johan Centrum (Csehország) 

TransCultures (Belgium) 

 

Agence Luxembourgeoise d' Action Culturelle (Luxemburg) ARTos Foundation (Svájc) 
http://www.facebook.com/pages/Parkinprogress-Hungary-Arcus-
Temporum/169540599821038?fref=ts 

 

2012. „Karamazov testvérek” – (Azerbaycan Gencler Teatri, rendező, 
Azerbajdzsán) 
 

2012. Mozgó Ház / Budapest Park – színházi program, szervezés 
http://www.facebook.com/parkofficial 

 

2012. Mozgó Ház / Mika Tivadar Színház – színházi program, 
szervezés 

 

2012. „Hangyaboly” (rendező: Dér András, mozgás, rendező 
munkatársa, Kecskeméti Katona József Színház) 

 

2012. „Budaörsi Passió” (rendező: Dér András, látványtervezés, 
Budaörs) 
 

2010. „Láthatatlan ember” (Artus/Goda Gábor Társulata, rendezés) 

 

2009. „Budaörsi Passió” (rendező: Dér András, látványtervezés, 
Budaörs) 

 

2007. „Face á face” (Carambol & Theatre, rendezés, Wasserwerk, 
Zürich, Svájc) 
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2006. „Testek kiállítása” (MU Terminál, rendezés, MU Színház) 
„Budaörsi Passió” (rendező: Dér András, látványtervezés, Budaörs) 

 

„Lélek pulóver nélkül” (Réti Anna, munkatárs, Trafó) 2005. „Pára-Tok” 
(Szűcs Edit, rendezés, MU Színház) 
 

2004. „Rómeo és Júlia” (önálló workshop és rendezés, Londoni 
Nemzeti Színház Stúdió, zártkörű előadás) 
 

2003. „Menyasszony” (Ladnyánszki Márta, rendezés, Trafó) 
 

1997. „Filao” (Les Colporteurs, cirkusz, rendezés, La Ferme du 
Buisson, Franciaország) 
 

Turné – 1998. 

 

Centre Andalou de Theatre, Sevilla, Maison de la Culture, Amiens, Festival Le Printemps 
des Comediens, Montpellier, Le Manege, Maubeuge, Parc de la Villette, Párizs, Ville 
Nouvelle 

Culture, Villefontaine, Bonlieu Scene National, Annecy, La 

Comedie, Valence, La Manufacture, Mulhouse, Le Maillon, 

Strasbourg 

Turné – 1999. 

 

Le Granit, Belfort, Le Carreau, Forbach, Espace Malraux, Chambery, La Coursive, La 
Rochelle, Le Theatre, Cherbourg, La Halle aux Grains, Blois, Theatre, Bourg en 
Bresse, Le Cargo, Grenoble, No Donau Festival, Bécs, Temporaire, Berlin, Festival 
SFINKS, Anvers, Nexon Festival, Massalia Theatre de Marionettes, Marseille, Spoleto 
Festival, Charleston, USA, Museum of Arts, Raleigh, USA, Lincoln Center Festival, 
New York, USA 

 

1996. „Három nővér” (kisjátékfilm, rendezés, Mediwave / Hartyándi 
Jenő) 
 

1994. „Amore captus” (Les Colporteurs, cirkusz-színház, 
rendezés, Theatre National de Rennes, Franciaország) Turné: 1994-1997, a 
világ számos városában. 
 

1993. „Barkasz-balett” (rendező-színész, Egyetemi Színpad) 

 

1993. „Kiss Vakond” (nagyjátékfilm, rendező: Szőke András, színész-
munkatárs) 
 

1991. „Rómeó és Júlia” (rendezés, Theatre Site Universite, Párizs) 
 

1986-1993. THEATRE JEL / JOSEF NADJ (NAGY JÓZSEF), 
Franciaország, színész-táncos, alapító tag. Előadások: „Pekingi 
kacsa” 1987. 
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„A hét rinocéroszbőr” 1988. „Az uralkodó halála” 1989. 
„Commedia tempio”1990. 
 

„Orfeusz létrái” 1992. „Woyzeck” 1993. 

Film: „Tractatus bestialis” 1991. 
 

Turné – A világ (Franciaország, Nagy Britannia, Németország, Svédország, Dánia, 
Hollandia, Belgium, Spanyolország, Olaszország, Jugoszlávia, Magyarország, 
Ausztria, Svájc, Lengyelország, Finnország, USA, Ausztrália, stb.) 
felsorolhatatlanul sok városaZ 
 

1984-1986. MONTEVERDI BIRKÓZÓKÖR / JELES ANDRÁS, színész, alapító 
tag. 
 

Előadások: „Haiku” 1985. „Szélvihar” 1986. 

 

1982-1983. Corpus / M. Kecskés András, pantomim színész-táncos. 1981-
1982. Karsai János, pantomim színész-táncos 

 

 

SZAKMAI TISZTSÉGEK 

 

2005-2014. Arcus Temporum Pannonhalmi Művészeti Fesztivál – színházi 
program, művészeti vezető és szervező, Pannonhalmi Apátság 
www.arcustemporum.hu 
 

2005-2013. Flórián Műhely – művészeti vezető www.florianmuhely.hu 

2006-2013. Befogadó Színházak Társulása – alelnök 

 

 

5 
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2010-2012. Pilisborosjenői Önkormányzat – független képviselő 

2009-2011. Előadó-művészeti Tanács - tag 

2008-2010. Budapesti Színházi Tanács – tag 
 

2003-2011. Független Színházak Szövetsége – elnök, www.afszsz.hu 2006-
2008. Szegedi majd Debreceni Alternatív Színházi Szemle – 
 

kuratóriumi tag, www.szaszsz.hu 
 

2006-2008. Az Előadóművészeti Törvényt előkészítő bizottság tagja a 
független színházak képviseletében,. 
 

2006. Szegedi Alternatív Színházi Szemle válogatója, 

2005. Fővárosi Önkormányzat Színházi Alapja kuratóriuma, 

2005. „Inspiráció” Trafó, kuratóriumi tag, 

 

 

DÍJAK 

 

Táncművészetért díj (Táncművészeti Szövetség, 2010.)
Európai Fesztiválok díja (2003.)
Bezerédj-díj (2002.)

San Antonio Fesztivál legjobb rendezés, előadás, díszlet díja (2001. 
„Cseresznyéskert”)

Szarajevói Színházi Fesztivál – legjobb előadás díja (1998. „Cseresznyéskert”)

Újvidéki Színházi Fesztivál – legjobb előadás díja (1995. „Jeanne d’Arc”)

I. Budapesti Modern Táncverseny – első díj (1983. koreográfia)
 

 

FONTOSABB PÁLYÁZATI PARTNEREK 

 

 Nemzeti Erőforrás Minisztérium (és jogelődjei)

 Nemzeti Kulturális Alap

 EU Kultúra Program

 EU Leonardo Program

 Kaleidoskop Program

 Fővárosi Önkormányzat

 Nemzeti Civil Alap

 Soros Alapítvány

 Tiszta Formák Alapítvány
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FONTOSABB KOPRODUKCIÓS PARTNEREK 

 

 Katona József Színház

 Orlai Produkció

 Parkinprogress 2010-2013.

 Theorem Program

 Avignoni Fesztivál

 Berliner Festspiele

 LIFT / London

 Grand Theater / Groningen

 Sophiensaele / Berlin

 La Rose des Vents / Villeneuve d’Ascq / Lille

 de Singel / Antwerpen

 Trafó
 

 

TELEVÍZIÓS MEGJELENÉS 

 

 3sat – „Tragédia-jegyzetek (Az ember tragédiája)” 2001.

 ARTE –. „Tragédia-jegyzetek (Az ember tragédiája)” 2001.

 Deutsche Welle - Mozgó Ház Társulás 
dokumentumfilm, 2000.

 (stb.)
 

 

PUBLIKÁCIÓK  

2012. „A bálvány ledöntése” A Sozietas Raffaelo Sanzio, Romeo 

 Castellucci előadása a Trafóban („Az arc fogalma isten fiában”) – 

 Pannonhalmi Szemle, szerző 

2011. „A független színházak a számok tükrében”, AFSZSZ- 

 BESZT, szerző 

2008. „Nemzeti Színház mindenkinek, Nemzeti Színház-pályázat” – 

 Színház, szerzőtárs (Imre Zoltánnal közösen) 

2007. „Javaslat egy regisztrációs rendszer bevezetésére a kortárs 

 színház és tánc területén” BESZT – AFSZSZ, szerzőtárs, 

 szerkesztő 

2001. „A néző és a színház” – Lettre, szerző 
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2000. „Pina Bausch vendégjátéka nyomán” – Színház, szerző 

WORKSHOPOK  

2015. Színházi gyakorlatok / Mozgó Ház Alapítvány 

2006. MU Terminál 

2005. Budapest Tánciskola 

2004. Londoni Nemzeti Színház Stúdió 

2003. Millenáris 
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KÁRPÁTI PÉTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA 

DLA  

Szül.: Budapest, 1961.  

Végz.: Színház- és Filmművészeti Főiskola, dramaturg-szak. 

Fogl.: író, tanár, színházi dramaturg. 

M.hely: Színház- és Filmművészeti Egyetem, adjunktus, osztályvezető tanár. 

 

Korábbi munkahelyek:  

1989-91 Játékszín, dramaturg 

1991-95 Kolibri Színház, dramaturg 

1994-98 Új Színház, dramaturg 

1997-2001 Bárka Színház, szerző, dramaturg 

2001-2003 Honvéd Együttes, dramaturg 

2001-2006 Jászai Mari Színház, dramaturg 

2006- Színház- és Filmművészeti Egyetem, tanár 

 

Fontosabb publikációk: 

Halhatatlan háború (három színdarab – Prológus, Bp., 1993) 

Országalma (vásári játék – Neoprológus, Bp., 1995) 

Díszelőadás (kisregény – Liget Műhely, 1996) 

Everywoman (In: Hungarian Plays – Nick Hern Books London, 1997) 

Világvevő (öt színdarab – Jelenkor Kiadó, Pécs, 1999) 

Fourth Gate (Oberon Books London, 2004) 
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A kivándorló zsebkönyve (hat színdarab – Jelenkor Kiadó, Pécs, 2004) 

A történet története (HOLMI 2010/11-12) 

A pitbull cselekedetei (négy színdarab – Új Palatinus Kiadó, Pécs, 2011) 

A túlvilágon túl (HOLMI 2013/9-10-11) 

Ultonia (Színház, 2013/12) 

Én, a féreg (Színház, 2016/1)  

Több színműve angol, finn, szlovák, lengyel és olasz drámaantológiában is megjelent. 

 

Bemutatott színművek: 

Szingapúr, végállomás (1987) 

 (Radnóti Színház, 1988., r.: Verebes István) 

Halhatatlan háború (1989) 

 (Az ismeretlen katona címmel – Játékszín, 1990., r.: Verebes István) 

 (Kassai Thália Színház, 1996., r.: Salamon Suba László) 

Világvevő (1990) 

 (Az út végén a folyó címmel – Pesti Színház, 1990., r.: Szikora János) 

(Méhednek gyümölcse címmel – Kolozsvári Állami Magyar Színház, 1996., r.: Bérczes László) 

 (Bárka Színház, 2000., r.: Novák Eszter) 

 (Centrum Sztuki Studio, Varsó, 2005., r.: Novák Eszter) 

Akárki (1992) 

 (Katona József Színház KAMRA, 1993., r.: Zsámbéki Gábor) 

 (Pécsi Nemzeti Színház Stúdió, 1995., r.: Bánky Gábor) 

 (Nagyváradi Színház, 1996., r.: Kövesdi István) 

 (felolvasószínház: Toronto, 2000., Portland, 2001.) 

 (Baron Courts London, 2002.) 
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 (Espace Go, Montréal, 2008.) 

 (Tamási Áron Sz., Sepsiszentgyörgy, 2013., r.: Radu Afrim) 

 (Thália Színház, Kassa, 2013., r.: Czajlik József) 

Országalma (1994) 

 (Pesti Színház, 1995., r.: Simon Balázs) 

 (Vajdasági Tanyaszínház, 1996., r.: Simon Balázs) 

 (MR Rádiószínház, 1997., r.: Zoltán Gábor) 

 (Játékfilm, Közgáz Vizuális Brigád, r.: Pálos György, 1997) 

 (Kassai Thália Színház, 1998., r.: Harsányi Sulyom László) 

 (Honvéd Együttes, 2003., r.: Novák Ferenc) 

 (Jászai Mari Színház, 2010., r.: Kárpáti István) 

Díszelőadás (1996) 

 (Bárka Színház, 1997., r.: Simon Balázs) 

Tótferi (1999) 

 (Bárka Színház, 2000., r.: Novák Eszter) 

 (Debreceni Csokonai Színház, 2000., r.: Rusznyák Gábor) 

 (felolvasószínház – 2001. Hungarian Cultural Centre London) 

 (Vajdasági Tanyaszínház, 2004.) 

 (Kompánia, 2005., Szkéné, r.: Lukács László) 

Nick Carter (2000) 

 (Tatabányai Jászai Színház, 2001., r.: Novák Eszter) 

 (Nagyváradi Állami Színház, 2008., r.: Pinczés István) 

 (FÜGE – Titkos Társulat, 2010., r.: Kárpáti Péter) 

Pájinkás János (2000) 

 (Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház, 2001., r.: Simon Balázs) 
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 (JESZ Egyetemi Színpad, Pécs, 2001., r.: Szabó Attila) 

 (Vígszínház Háziszínpad, 2002., r.: Forgács Péter) 

 (Rádiójáték – MR Rádiószínház, 2003., r.: Forgács Péter) 

 (Figura, Gyergyószentmiklós, 2010., r.: Anger Zsolt) 

A negyedik kapu (2002) 

 (Radnóti Színház, 2003., r.: Forgács Péter) 

 (Felolvasószínház – National Theater London, 2004. június 18.)  

(Tatabányai Jászai M. Színház - Nyíregyházi Móricz Zs. Színház, 2004., r.: Novák Eszter) 

(FÜGE – Gólem Színház – Titkos Társulat, 2014., r.: Kárpáti Péter és a társulat) 

Rumcájsz, a rabló (Vaclav Ctvrtek meséi alapján) (2002) 

 (Debreceni Csokonai Színház, 2003., r.: Simon Balázs) 

 (Honvéd Kamaraszínház, 2004., r.: Novák Eszter) 

 (Kaposvári Csiky G. Színház, 2005., r.: Léner András) 

 (Jókai Színház, Komarno, 2013., r.: Naszlady Éva) 

 (Figura, Gyergyószentmiklós, 2014., r.: Dézsi Szilárd) 

Mi a szerelem? (2002) 

 (Honvéd Kamaraszínház, 2002., r.: Simon Balázs) 

 (Oberon Színházi Műhely, 2003., r.: Szabó Attila) 

Első éjszaka avagy utolsó. A szerelem megszállott rabjának története (2004) 

(Felolvasószínház: Tatabányai Jászai M. Színház; Millenáris, 2004., r.: Novák Eszter) 

(Örkény István Színház - Tatabányai Jászai Mari Színház, 2005., r.: Novák Eszter) 

(Jurányi Inkubátorház – Nemes Nagy Á. Színészképzés, 2013., r.: Kárpáti Péter) 

Az öldöklő tejcsarnok (2006) 

 (Jászai Mari Színház, 2007., r.: Novák Eszter) 
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 (MANNA – Hátsó Kapu – Orlai Prod., 2015., r.: Kárpáti Péter) 

Búvárszínház  (2008) 

 (Örkény istván Színház, 2008., r.: Novák Eszter) 

Szörprájzparti  (2009) 

 (HOPPart Társulat – Titkos Társulat – Jászai Mari Színház – Sirály/Városi Színház,  2009., r.: 

Kárpáti Péter és a társulat) 

A pitbull cselekedetei (2010) 

 (Trafó – FÜGE – Titkos Társulat, 2011., r.: Kárpáti Péter és a társulat) 

Hungari  (2013) 

(HOPPart Társulat - Trafó – FÜGE – Titkos Társulat, 2014. r.: Kákonyi Árpád, Kárpáti Péter)  

Ich, das Ungeziefer (Én, a féreg) (2014) 

 (SchauSpielHaus Hamburg, 2015., r.: Bodó Viktor) 

 

Színházi rendezések: 

Szörprájzparti   

 (HOPPart Társulat – Jászai Mari Színház – Sirály/Városi Színház, 2009.) 

Vándoristenek, Színházi jam   

 (Krétakör – Sirály/Városi Színház – Titkos Társulat, 2010.) 

Apalabirintus 

 (KÁVA Kulturális Műhely, 2010 – társrendező, dramaturg) 

Nick Carter 

 (FÜGE – Titkos Társulat, 2011.) 

A pitbull cselekedetei 

 (Trafó – FÜGE – Titkos Társulat, 2011.) 
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Az álom féltestvére 

 (Trafó – FÜGE – Titkos Társulat – Tünet Együttes, 2013.) 

A szerelem megszállott rabjának története 

 (Jurányi Inkubátorház – Nemes Nagy Ágnes Színészképzés, 2013.) 

Hungari 

 (HOPPart Társulat. Partner: Trafó, Titkos Társulat, FÜGE. 2014.) 

Negyedik kapu 

 (FÜGE – Gólem Színház – Titkos Társulat, 2014.) 

Két nő 

 (Trafó – FÜGE – Titkos Társulat, 2015.) 

Kéksziget 

 (Kerekasztal Színház, 2015., társrendező, társszerző) 

Az Öldöklő Tejcsarnok 

 (MANNA – Hátsó Kapu – Orlai Prod., 2015.) 

Dongó 

 (k2színház – Trafó, 2016., társrendező, társszerző) 

Baby Blues 

 (Hátsó kapu – KÁVA Stúdió, 2016.) 

 

Színházi dramaturg-munkák: 

Körülbelül száz előadásban dolgozott mint dramaturg és konzultáns, az alábbi rendezők mellett: Novák 

Eszter, valamint Ascher Tamás, Bal József, Berényi Gábor, Bodó Viktor, Boross Martin, Foltin Jolán, 

Forgács Péter, Hargitai Iván, Harsányi Sulyom László, Hegymegi Máté, Kárpáti Pál, Koltai M. Gábor, 

Lengyel Pál, Naszlady Éva, Novák Ferenc, Novák János, Perényi Balázs, Rusznyák Gábor, Schilling Árpád, 

Simon Balázs, Székely Andrea, Vadas Zsófia Tamara. 
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Díjak: 

1991 – Budapest Főváros Írói Nívódíja (Az út végén a folyó) 

1994 – Vígszínház Drámapályázat II. díj (Országalma) 

1995 – Szép Ernő-jutalom (Országalma) 

1996 – Déry Tibor-díj (Díszelőadás) 

1997 – SOROS Madách Imre-díj 

1999 – Dramaturg Céh: „Legjobb új magyar dráma” (Tótferi) 

2001 -  Dramaturg Céh: „Legjobb új magyar dráma” (Pájinkás János) 

2002 -  Szép Ernő-jutalom 

2003 – Kritikus Céh Díja: „Legjobb új magyar dráma” (A negyedik kapu) 

2006 – József Attila-díj 

2009 – Debreceni Alternatív Színházi Szemle, nívódíj (Szörprájzparti) 
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HEGYMEGI MÁTÉ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA 

 

Szül. hely: Nyíregyháza 

Szül. idő: 1989.10.18. 

Tanulmányok:  

- 1999 és 2003 között gyerekszereplőként,  

- 2003 és 2009 között, mint táncos és segédszínész dolgoztam a Nyíregyházi Móricz 

Zsigmond Színházban. 

- 2004-2008: Korányi Frigyes Gimnázium, Nagykálló (dráma tagozat) 

- 2009-2014: Színház- és Filmművészeti Egyetem, Rendező osztály, Fizikai színházi    

koreográfus szakirány 

Rendezéseim: 

- Küszöb – Vaszilij Szigarjev – Gyurma című darabjából (Sz.F.E.Ódry Színpad) 

- Bűnös természet – Hegymegi Máté (Trafó) 

- Amphitryon – Moliére – Szálinger Balázs (Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház) 

- KOHLHAAS – Kleist regénye alapján- (Szkéné Színház) 

- Don Quijote voltam – Cervantes regénye alapján (Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház) 

 

Koreográfusi munkáim: 

 

 - Pettson és Findusz - Sven Nordqvist, Fekete Ádám, R: Bereczki Csilla (Budapest    

Bábszínház) 

 - Fehérlófia – Szálinger Balázs, R: Veres András (Budapest Bábszínház) 

 - Revizor – Gogol, R: Bodó Viktor (Vígszínház) 

 - Vörös - Brestyánszki B.R., R: Máté Gábor (Katona József Színház) 

 - M/S (Marat Sade) – Peter Weiss, R: Dömötör András (Katona József Színház) 

 - Reflex – Závada Péter, R: Kovács D. Dániel (Szputnyik Hajózási Társaság) 
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 - BAAL - Bertolt Brecht, R: Kovács D. Dániel (Szputnyik Hajózási Társaság)  

 - Homokember – E.T.A. Hoffmann, R: Szász János (Sz.F.E. Ódry Színpad) 

- Cukor Kreml - Vlagyimir Szorokin, R: Kovács D. Dániel (Katona József Színház) 

- Az Olaszliszkai – Borbély Szilárd, R: Máté Gábor (Katona József Színház) 

- Ahogy tetszik - William Shakespeare – Závada Péter, R: Kovács D. Dániel (Katona József 

Színház) 

 

 

Színészként dolgoztam az alábbi előadásokban: 

 

- Toldi – Arany János, R: Horváth Csaba (Forte Társulat) 

- Vörös - Brestyánszki B.R., R: Máté Gábor (Katona József Színház) 

 - Pillangó – Móricz Zsigmond, R: Horváth Csaba (Székesfehérvári Vörösmarty 

 Színház) 

 - Vérnász - Federico García Lorca, R: Horváth Csaba (Székesfehérvári Vörösmarty 

 Színház) 

 - Bűn és bűnhődés – Dosztojevszkij, R: Fehér Balázs Benő (Sz.F.E. Ódry Színpad) 

- Bűn és bűnhődés – Dosztojevszkij, R: Horváth Csaba (Forte Társulat) 

  - Ahogy tetszik - William Shakespeare – Závada Péter, R: Kovács D. Dániel (Katona József 

Színház) 

 

Tanári Munkáim: 

 

 - 2012-2015 között minden júliusban tartottam mozgás- és koncentráció fejlesztő 

órákat a Színház-  és Filmművészeti Egyetemen a Nyári Egyetem elnevezésű táborban 

 - 2014/2015 évben tanítottam a Színház- és Filmművészeti Egyetemen színészeket 

fizikai színházi  nyelvre 

 

 

 



104 
 

Szakmai elismerések: 

 - A 7óra7, 2013 40 legfontosabb előadása közé választotta a Küszöb című első,  , 

majd a következő években az Amphitryon és Kohlhaas rendezéseimet is 

 - A Toldi című előadásunkat Lábán Rudolf Díjra jelölték  

– A KOHLHAAS előadásunk pályázatával megnyertük a Titánium Szemle Szkéné díját 

- 2016-ban megkaptam a KOHLHAAS rendezéséért Az év titánja díjat és a Mátyás Irén 

Emlékdíjat 
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Szakmai önéletrajz 

Fábián Péter 

 

Szekszárd, 1990.06.20. 

 

 

TANULMÁNYOK 

 

2005-2009: Garay János Gimnázium, Szekszárd, humán tagozat 

2009 – 2014: Kaposvári Egyetem, Művészeti Kar, Színművész Szak  (Kelemen József osztálya) 

2015-  Színház- és Filmművészeti Egyetem, Doktori Iskola 

 

Egyetemi vizsgaelőadások 

 

– Fejes Endre: Jó estét nyár, jó estét szerelem (R: Rába Roland)  

– Shakespeare: Szentivánéji álom-jelenetek (R: Uray Péter)  

– Csehov-jelenetek (R: Rusznyák Gábor)  

– Markó Róbert: A brémai muzsikusok (R: Csató Kata)  

– Vinnai-Bodó: Motel (R: Rusznyák Gábor)  

– Reginald Rose: Tizenkét dühös ember (R: Kelemen József)  

– Jerofejev: Moszkva-Petuski/Téli utazás (R: Jeles András)  

– Gerhart Hauptmann: Patkányok (R: Novák Eszter)  

 

 

Elméleti képzés 

 

- egyetemes színház- és drámatörténet (Karsai György, Nánay István, Csáki Judit) 
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- magyar színház- és drámatörténet (Jászay Tamás) 

- előadáselemzés (Csáki Judit, Jászay Tamás) 

- filmtörténet (Seres Ákos) 

- művészettörténet (Szabó Zsófia) 

- művelődéstörténet (Simonné dr. Pallós Piroska) 

 

 

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 

 

2010: A k2 Színház megalapítása 

2010-től: a k2 Színház egyik művészeti vezetője 

 

Főbb szerepek 

 

- Antoine De Saint-Exupéry: A kis herceg - Kis herceg  (Magyarországi Német Színház, R.: 

Dávid Zsuzsa, 2002) 

- David Wood: A mézeskalácsember - Mézeskalácsember (Magyarországi Német Színház, R.: 

Claudia Nowotny, 2008) 

- Benkó Bence-Fábián  Péter: Sziszüphosz - Thanatosz (Tűzraktér, Budapest, R.: Fábián Péter, 

Benkó Bence, 2011) 

– Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk - Kolnay (Csiky Gergely Színház, Kaposvár, R.: Vidovszky 

György, 2012) 

- Fábián-Benkó: Át az Ingoványon - Harald (Jurányi Inkubátorház, Budapest, R.: Ascher Tamás 

 

Rendezések (Benkó Bence társrendezővel) 

 

– Fábián- Benkó: Magyar Monoszkóp (Tűzraktér, 2010) 

– Fábián-Benkó: Sziszüphosz (Csiky Gergely Színház, Süllyedő, 2011) 

– Euripidész nyomán: “…volt egyszer egy Helené” (Csiky Gergely Színház, Stúdió, 2012) 

– Fábián- Benkó: azt a csöndet nem tudjuk eljátszani (Thealter Fesztivál, Szeged, 2012) 

– Franz Kafka nyomán: Morgenstern  halála (Malomudvar Színházi Műhely, 2013) 

– Hegedűs Géza nyomán: Az isten és a részegek (Stúdió K, 2013) 

– Shakespeare nyomán: Viharok  (Szkéné, 2013) 

– Fábián, Benkó, Kautzky-Dallos: M.ország gyermekei (MODEM, Debrecen, 2014) 
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- Bertolt Brecht : Mielőtt az éj leszáll! (Jurányi Inkubátorház, 2014) 

- Fábián-Benkó: A nagyharsányi menyasszony (Ördögkatlan Fesztivál, 2014) 

- Baka István: Yorick visszatér (Ördögkatlan Fesztivál, 2014) 

- Fábián-Benkó: Züfec (Szkéné, 2014) 

- Fábán-Benkó: Elszakadóban  (Janus Egyetemi Színház, Pécs, 2014) 

- A.P. Csehov: Apátlanok (Hátsó Kapu, 2015) 

- Dürrenmatt nyomán: Bakfitty (Stúdió K, 2015) 

- "Mi a magyar?"- improvizációs előadás (Spot Fesztivál, Nagykároly, Románia, 2015) 

- Fábián-Benkó: A kisharsányi vőlegény (Ördögkatlan Fesztivál, 2015) 

- Aiszkhülosz: Perzsák ("Kortársaink, a görögök" - Karsai György beavatószínháza, 2015) 

- Euripidész: Alkésztisz ("Kortársaink, a görögök" - Karsai György beavatószínháza, 2015) 

- Fábián-Benkó: Röpülj, lelkem! (Szkéné, 2016) 

- Kárpáti Péter: Dongó (Trafó, 2016) 

 

Bemutatott drámák (Benkó Bence társíróval) 

 

- Magyar Monoszkóp (2010) 

- Sziszüphosz (2011) 

- "...azt a csöndet nem tudjuk eljátszani" (2012) 

- A nagyharsányi menyasszony (2014) 

- Züfec (2014) 

- Elszakadóban (2014) 

- A kisharsányi vőlegény (2015) 

- Röpülj, lelkem! (2016) 

- Át az Ingoványon (2016) 

 

Fesztivál-megjelenések (a k2 Színház tagjaként) 

 

- Budapest Tavaszi Fesztivál 

- Dunapest Fesztivál 

- Ördögkatlan Fesztivál, Nagyharsány 

- Thealter Fesztivál, Szeged 

- Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSzT) 

- SPOT Fesztivál, Nagykároly, Románia 
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- TESZT Fesztivál, Temesvár, Románia 

- Vallai Fesztivál, Budapest 

-Titánium-szemle, Budapest 

- Soltis Lajos Országos Színházi Találkozó 

 

 

ELISMERÉSEK (a k2 Színház tagjaként) 

 

- a FESZ "Legígértesebb pályakezdő - díj"-a (2013) 

- a Thealter Fesztivál Helyspecifikus Projektjének Fődíja (2012) 

- Titánium Szemle Jurányi-díja (2014) 

- Kritikus-díj, Különdíj-jelölés (2014) 

- Vallai Fesztivál  Különdíja (2015) 

- Kritikus-díj, "Legjobb új magyar dráma"-jelölés (2015) 

- Kritikus-díj, "Legjobb független színházi előadás"-jelölés (2015) 

- Thealter Fesztivál Kritikus-díja (2015) 

 

 

NYELVISMERET 

 

- felsőfokú, "C"-típusú német nyelvvizsga 
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Szakmai önéletrajz 

Benkó Bence 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990.02.10., Budapest 
 

 

TANULMÁNYOK 

 
2009 – 2014: Kaposvári Egyetem, Művészeti Kar - Színművész Szak (Kelemen József 
osztálya) 
2015- : Színház- és  Filmművészeti Egyetem, Doktori Iskola 

 

Egyetemi vizsgaelőadások 
 

 

Fejes Endre: Jó estét nyár, jó estét szerelem (R: Rába Roland) 
 
Shakespeare: Szentivánéji álom-jelenetek (R: Uray Péter) 
 
Csehov-jelenetek (R: Rusznyák Gábor) 
 
Markó Róbert: A brémai muzsikusok (R: Csató Kata) 
 
Vinnai-Bodó: Motel (R: Rusznyák Gábor) 
 
Reginald Rose: Tizenkét dühös ember (R: Kelemen József) 
 
Jerofejev: Moszkva-Petuski/Téli utazás (R: Jeles András) 
 
Gerhart Hauptmann: Patkányok (R: Novák Eszter) 
 
 
Elméleti képzés 

 
egyetemes színház- és drámatörténet 
 
(Karsai György, Nánay István, Csáki Judit) magyar színház- és drámatörténet 

(Jászay Tamás) előadáselemzés (Csáki Judit, Jászay Tamás) filmtörténet (Seres 

Ákos) 
 
művészettörténet (Szabó Zsófia) művelődéstörténet (Simonné dr. Pallós Piroska) 
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SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 

 

2010 A k2 Színház megalapítása 

2010 - A k2 Színház egyik művészeti vezetője 
 

 

Főbb szerepek 

 

Benkó Bence-Fábián Péter: Sziszüphosz - Thanatosz 
 
(Tűzraktér, Budapest, R.: Fábián Péter, Benkó Bence, 2011) Molnár Ferenc: A Pál utcai 

fiúk - Kolnay 
 

(Csiky Gergely Színház, Kaposvár, R: Vidovszky György,2012) 
 
Móra Ferenc: Hannibál tanár úr - Diák (R: Vidovszky György) Szabó Magda: Tündér Lala - 

Törpe (R: Kelemen József) 
 
Baka István: Yorick visszatér - Yorick (R: Fábián Péter) 
 
 
 
 
 
 

 

Rendezések (Fábián Péter társrendezővel ) 

 

Fábián- Benkó: Magyar Monoszkóp (Tűzraktér, 2010) 
 
Fábián-Benkó: Sziszüphosz 
 
(Csiky Gergely Színház, Süllyedő, 2011) 
 
Euripidész nyomán: “…volt egyszer egy Helené” 
 
(Csiky Gergely Színház, Stúdió, 2012) 
 
Fábián- Benkó: azt a csöndet nem tudjuk eljátszani 
 
(Thealter Fesztivál, Szeged, 2012) 
 
Franz Kafka nyomán: Morgenstern halála 
 
(Malomudvar Színházi Műhely, 2013) 
 
Hegedűs Géza nyomán: Az isten és a részegek (Stúdió K, 2013) 
 
Shakespeare nyomán: Viharok (Szkéné, 2013) 
 
Fábián, Benkó, Kautzky-Dallos: M.ország gyermekei (MODEM, Debrecen, 2014) 
 
Bertolt Brecht : Mielőtt az éj leszáll! (Jurányi Inkubátorház, 2014) 
 
Fábián-Benkó: A nagyharsányi menyasszony 
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(Ördögkatlan Fesztivál, 2014) 
 
Baka István: Yorick visszatér (Ördögkatlan Fesztivál, 2014) 
 
Mihail Bulgakov nyomán: Züfec (Szkéné, 2014) 
 
Fábán-Benkó: Elszakadóban 
 
(Janus Egyetemi Színház, Pécs, 2014) 
 
A.P. Csehov: Apátlanok (Hátsó Kapu, 2015) 
 
Dürrenmatt nyomán: Bakfitty (Stúdió K, 2015) 
 
Aiszkhülosz: Perzsák ( Budapest Jazz Club, 2015) 
 
Euripidész: Alkésztisz ( Budapest Jazz Club, 2015) 

 

Fábián-Benkó: Röpülj, lelkem! (Szkéné, 2016) 

 

Kárpáti: Dongó (Trafó, 2016) 

 

Fábián-Benkó: Át az Ingoványon (Jurányi, 2016, r: Ascher T.) 

ELISMERÉSEK (a k2 Színház tagjaként) 

 

a FESZ "Legígértesebb pályakezdő - díj"-a (2013) 
 

a Thealter Fesztivál Helyspecifikus Projektjének Fődíja (2012) 
 
Jurányi-díj (2014) 
 
Kritikus-díj, Különdíj-jelölés (2014) 
 
Kritikus-díj jelölés a legjobb független előadás kategóriájában 
 
(2015) 
 
Kritikus-díj jelölés a legjobb új magyar dráma kategóriájában 
 
(2015) 
 
Vallai Fesztivál  Különdíja (2015) 
 
Thealter Fesztivál, Kritikusok díja (2015) 
 
 
 

 

NYELVISMERET 

 

- felsőfokú, "C"-típusú olasz nyelvvizsga 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

 

HUDI LÁSZLÓ SZAKMAI GYAKORLATÁNAK IGAZOLÁSA 
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HUDI LÁSZLÓ ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNYA 
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VÉGZETTSÉGET IGAZOLÓ DOKUMENTUM 
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TÁMOGATÓ SZEMÉLYES ÉS SZERVEZETEK, INTÉZMÉNYEK 
NYILATKOZATAI 

 
 

Örömmel olvastam a Benkó Bence és társai által fogalmazott pályázati anyagot: friss és kulturált 

szöveg, sok remek gondolattal. 

 

Benkó Bencéék a K2 társulattal az utóbbi években rokonszenves kísérletet tettek  arra, hogy 

műsorpolitikában és színésznevelésben is  

hosszabb távra tervezve,építkezve dolgozzanak. Köztudottak a gyakorlati  nehézségek, amelyekkel ez a 

fajta törekvés a  független színház közegében  

szembesülni kényszerül. 

Az Új Színház tervezett újraformálása egy művészeti tanács vezetésével nagyszerű lehetőség volna a 

továbblépésre . 

Ezek a fiatalok - nem csupán Benkóékra utalok, hanem az egész fiatal színházi nemzedékre, akik a 

tervezetben megneveztetnek, mint a leendő színház rendezői, 

 színészei, írói, tervezői - tehát ők együtt jelentik az újrakezdés reményét:  görcstelenül, fittyet hányva 

az előző nemzedékek sérelmeinek, düheinek. 

 

Jól ismerem a K2-s  fiatalok eddigi munkáit, dolgoztam is velük, becsülöm, hogy kíváncsiak más 

színházi nemzedékekre, (de nem foglalkoznak csetepatéikkal),becsülöm a 

magyar színházművészet,irodalom és képzőművészetek eredményeit kutató hevületüket; hogy a múlt 

értékei azért is fontosak számukra, hogy legyen honnan ellendülni 

vadonatúj terepre. 

Bízom a Művészeti Tanácsba delegált más (nem K2-s) tagokban is ; Kárpáti Péter a magyar irodalom 

hivatott képviselője, Hudi László pedig nemcsak a kísérleti színház összetéveszthetetlen figurája, de 

egyike azoknak, akik izgalmas  gondolatokkal bírnak arról, milyen új struktúrákban lehet elképzelni a 

jövő magyar színházát. 

 

Támogatom a tervezetet, tetszik a következő évadok műsorterve, nagyon tetszik a sokféle 

 együttműködési ajánlat közös munkára más fontos együttesekkel. 

 

Amennyiben továbbra is érdeklődnek a velem való munka iránt, szívesen fogok vendégeskedni a 

Benkó Bencéék által újjászervezett Új Színházban. 

 

 

Ascher Tamás 

rendező 

 

Katona József Színház 
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Hudi László, Kárpáti Péter, Hegymegi Máté, Fábián Péter és Benkó Bence közös 

pályázatát nem csak nagyon értékes, okos és inspiráló munkának, hanem abszolút 

megvalósíthatónak tartom, hisz annyit állít és igér, amennyit magára adó művész 

színháznak egy európai Magyarország  közepén a 21. században tudnia és tennie kell.  

Másként fogalmazva: elhiszem nekik, hogy ha lehetőséget kapnak, megvalósítják, amit 

itt leírtak. Gondolkodásukat a magaméhoz közeállónak érzem, irodalmi és egyéb 

programjaik létrehozásában segítek, azokban szívesen részt vállalok. 

Biztos vagyok benne, hogy képesek lesznek az Új Színházat Budapest egyik fontos 

művészeti intézményévé tenni, pályázatukat nagy örömmel támogatom. 

 

Parti Nagy Lajos 

 

Budapest, 2016 július 23. 
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TÁMOGATÓI NYILATKOZAT 

 

Hudi László, Kárpáti Péter, Hegymegi Máté, Fábián Péter és Benkó Bence elképzeléseit olvasva  

örömmel tapasztaltam, hogy olyannak látják a színházat, amilyennek véleményem szerint 2016-ban,  

Európában lennie kell: egy élő, szabadon lélegző, magát folytonosan leromboló és újra felépítő 

szervezetként, mely rendre kitér a leszűkítő definíciók elől, nézőjét elbizonytalanítja, kimozdítja 

megszokott, kényelmes pozíciójából, és ahelyett, hogy állításokat tenne, kérdéseket fogalmaz meg. 

Olyan műhelyként, ahol az idősebb és fiatalabb generációk rendezői, színészei, dramaturgjai, költői és 

drámaírói megismerhetik egymást, egymás munkáit, elméleti elképzeléseit, és rendszeresen együtt 

dolgozhatnak, hogy bátor és előre mutató előadásokat hozzanak létre. A felsorolt alkotók generációjuk 

legkiválóbb tehetségei, irodalmi és más művészeti kezdeményezéseikben örömmel részt veszek, 

pályázatukat messzemenőkig támogatom.  

 

Závada Péter 

Budapest, 2016 július 23 
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NYILATKOZAT 

 

Alulírott, Upor László egyetértek a pályázat íróinak színházi koncepciójával, és azt mindenben támogatom. 

Amennyiben bármely minőségemben igényt tartanának a munkámra, szívesen működöm velük együtt. 

 

A jelent felelős tisztánlátással feldolgozó, egészséges szemlélettel a jövőbe tekintő – szenvedélyes, de józan és 

realista – dolgozatot fogalmaztak. Átfogó színházi látásmód és cselekvési terv lenyomata ez; több ponton mutat 

kitörési lehetőséget, miközben határozottságából hiányzik az arrogancia és az agresszivitás. Vagyis: a fiatal 

csapat építeni készül a rombolás leghalványabb szándéka nélkül. Tudják és merik – remélhetőleg teszik is majd. 

 

Pályázatukat támogatom és támogatandónak ítélem. 

 

Budapest, 2016. július 

 

 

Upor László 

dramaturg, műfordító 

egyetemi oktató, SzFE 
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TÁMOGATÓI NYILATKOZAT 
 
 
 

Épp húsz éve, hogy Kárpáti Péterrel és még néhány barátunkkal megalapítottuk a Bárka Színházat. 
És bár ez a színház tavaly óta már nem létezik, szellemisége, az ott (is) használt munkamódszer 
olyan fiatal műhelyek előadásaiban  él tovább, mint Fábián Péter és Benkó Bence társulata, a K2. 
Úgy érzem, Budapestnek égető szüksége lenne egy olyan színházra, ahol a mostani huszas, 
harmincas generációval kommunikálni képes fiatal alkotók méltó lehetőséghez jutnak. 
 
Üdvözlettel: 
 
Tasnádi István 

 

  



122 
 

NYILATKOZAT 

 

A pályázók megkeresésére elolvastuk a pályázatot. Szervezetünk tagjainak hivatásos 

nézői gyakorlata és szakmai jártassága alapján illetékesnek, sőt hivatottnak tartjuk a 

Színházi Kritikusok Céhét arra, hogy egy színházvezetői pályázatot színházszakmai 

tartalma alapján véleményezzen. 

 

Ismerjük a pályázók eddigi munkásságát, kvalitásait, korábbi teljesítményüket. Úgy 

gondoljuk, hogy ha rajtuk múlik, képesek lesznek megvalósítani a pályázatban 

ismertetett elképzeléseiket, terveiket. 

 

A szándék, a koncepció több mint ígéretes. Ez a pályázat nagyszerű lehetőséget 

kínál arra, hogy egy új, fiatal, tehetséges nemzedék felelős pozícióba és alkotó 

helyzetbe kerüljön, közösen dolgozva idősebb, tapasztaltabb generációkkal. A 

színháznak a pályázók által felvázolt működése hiánypótló funckiót töltene be. 

Megteremtene egy olyan, biztonságos zónát, ahol a független szféra és az 

intézményes színház együttműködése rendszerszerűvé válna. Megítélésünk szerint 

erre nagy szüksége van a mai magyar színháznak. 

 

A Színházi Kritikusok Céhe úgy véli, hogy színházművészeti, szakmai céljait tekintve ezt 

a pályázat különösen értékes, megvalósításra érdemes, és ezért jószívvel ajánljuk a 

döntnökök figyelmébe. 

 

Budapest, 2016. július 25. 

 

Stuber Andrea 

elnök 

Színházi Kritikusok Céhe 
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Szándéknyilatkozat 

 

Alulírott Balogh Máté András (1066 Budapest, Zichy Jenő utca 36., Szemig.szám: 836447TA), mint a 

kortársPRos Kft ügyveztője Hudi László, Kárpáti Péter,Hegymegi Máté, Fábián Péter és Benkó 

Bence az Új Színház vezetésére beadott sikeres pályázatának esetén, a vállalt stratégia 

kialakítását teljesítem, a tervezett lépéseket véghezviszem és a jogi szabályozásnak megfelelek. 

 

 

Kelt: 

Budapest, 2016. július99 

 

 

Balogh Máté András 

kortársPRos Kft. 
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Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék Bölcsészettudományi Kar Szegedi 
Tudományegyetem 

 

6722 Szeged, Egyetem u. 2. 
 

tel.: (62)-544387, fax: (62)-544244 
 

e-mail: kompara@hung.u-szeged.hu, honlap: www.complit.u-szeged.hu 

 

 

 

TÁMOGATÓ NYILATKOZAT 

 

 

 

 

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Összehasonlító 

Irodalomtudományi Tanszéke, mint az egyetem BA és MA szintű színháztudományi 

képzéseinek gazdája, támogatja a k2 Színháznak az Új Színház működtetésére irányuló 

pályázatát. 

 

 

 

 

Dr. Fogarasi György tanszékvezető egyetemi docens 

 

 

Szeged, 2016. július 24. 
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AJÁNLÁS 

 

 

Hudi László, Kárpáti Péter, Hegymegi Máté, Fábián Péter és Benkó Bence pályázatát az Új Színház 

művészeti vezetésére a lehető legmelegebben támogatom. Már a pályázók névsora önmagában sokat 

ígérő, hiszen aki csak kicsit is ismeri a nevek mögötti életműveket – gondolok itt Kárpáti Péter és Hudi 

László rendkívül sokoldalú színházteremtő munkásságára, továbbá a klasszikus művekkel bátran 

kisérletező most induló Hegymegi Máté előadásaira, illetve Fábián Péter és Benkó Bence az elmúlt 

években nagy figyelmet kiváltó K2 Színházára –, az biztos lehet benne, hogy ideális, nemzedékeket 

egybefogó, sokféle világlátást szintetizáló társaság kívánja birtokba venni az Új Színházat. És ha a 

pályázatukat is nézem, akkor végre felcsillan annak a lehetősége, hogy az Új Színház ismét a magyar 

színházi élet inspiráló műhelyévé változik. 

 

Forgách András, író 

 

2016. július 25. 
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Támogatói nyilatkozat  

Hudi László, Kárpáti Péter, Hegymegi Máté, Fábián Péter és Benkó Bence 

pályázatához 

 

 

 

 

Tisztelt Kuratórium! 

 

Alulírott Kolozsi Angéla (bábszínész, rendező, író-dramaturg) ezúton támogatom Hudi László, 

Kárpáti Péter, Hegymegi Máté, Fábián Péter és Benkó Bence az Új Színház vezetésére beadott 

pályázatát. Nevezett alkotók külön-külön is garanciát jelentenének egy olyan színház működtetésére, 

mely keresi az új formákat, folyamatosan vizsgálva és újrafogalmazva önmagát. Meggyőződésem, 

hogy ez a szűnni nem akaró kísérletezés, önvizsgálat, értelmezés és újraértelmezés az, ami elevenné 

és érvényessé teszi a színházat – egyszersmind ez az, ami intézményes keretek között egyre kevésbé 

fedezhető föl korunk hazai színházművészetében.  

Nevezett alkotók hivatásukkal kapcsolatos, a hazai színházi szakma számára eddig sem ismeretlen 

alapvetéseiket pontosan, árnyaltan rendszerezik nagyszerű pályázatukban is, melyben kiemelt 

jelentőséget kap a kortárs magyar dráma, a klasszikus darabok korszerű megszólaltatása, a 

fiatalokkal alkotás, a fiataloknak alkotás, valamint a tehetséggondozás. Programjuk egy olyan friss, a 

közönséggel és a színházi szakmával, valamint a kortárs művészetekkel, művészekkel folyamatos 

interakcióban működő színház ígérete, mely jelen pillanatban intézményes keretek között nem 

található meg Budapest kulturális életében.  

Amennyiben bizalmat szavaznak ennek a pályázatnak, a főváros egy új, karakteres, Budapest 

sokszínű színházi világából markánsan elkülöníthető formációval gazdagodik majd. Ebben 

reménykedem, ebben bízom, ezt támogatom – és ehhez kérem a Kuratórium támogatását is. 

Tisztelettel: 

 

Kolozsi Angéla 

Budapest, 2016. július 25.    
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TÁMOGATÓI NYILATKOZAT 

 

Kedves Hudi László, Kárpáti Péter, Hegymegi Máté, Fábián Péter és Benkó Bence! 

 

 

Külföldi tártózkodásom okán e-mailen keresztül szeretném támogatni az Újszínház-ra 

beadott pályázatotokat. A pályázatban megfogalmazott szakmai, művészi, pedagógiai 

illetve közösségformálási célokat fontosnak tartom és hiszem, hogy egy ezen szemléletre 

épülő intézmény a fővárosi fiatalokat megszólító színházi élet egyik irányadó műhelye 

lehet. 

 

2016. július 26.     

 

 

          Székely Kriszta 

          rendező 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

 

Alulírott Balázs Attila, a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház igazgatója nyilatkozom, hogy 

Hudi László, Kárpáti Péter, Hegymegi Máté, Fábián Péter és Benkó Bence pályázatát szakmailag 

támogatom és sikeres pályázatuk esetén együttműködésemről biztosítom az Új Színház Művészeti 

Tanácsát, mely együttműködés keretében örömmel látjuk vendégül az Új Színház előadásait 

Temesváron, illetve előadásainkkal szívesen vendégszereplünk az intézményben, továbbá számítunk 

előadásaikra a TESZT Fesztiválon is. 

 

Temesvár, 2016. július 25. 

 

 

Balázs Attila 

igazgató 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

 

 

 

 

 

Alulírott Szabó Máté nyilatkozom, hogy támogatom Hudi László, Kárpáti Péter, Hegymegi Máté, 

Fábián Péter és Benkó Bence pályázatát. Sikeres pályázat esetén szívesen rendezek az Új 

Színházban. 

 

 

 

 

 

Budapest, 2016. Július 21. 

 

 

 

 

 

 

 

Szabó Máté rendező 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

 

 

Alulírott Visky András drámaíró nyilatkozom, hogy Hudi László, Kárpáti Péter, Hegymegi Máté, 

Fábián Péter és Benkó Bence pályázatát szakmailag támogatom és sikeres pályázatuk esetén az Új 

Színházzal szívesen vállalok együttműködést a jövőben. 

 

 

 

 

Budapest, 2016, július 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visky András drámaíró 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

 

Alulírott Bocsárdi László, a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház igazgatója nyilatkozom, hogy 

Hudi László, Kárpáti Péter, Hegymegi Máté, Fábián Péter és Benkó Bence pályázatát szakmailag 

támogatom és sikeres pályázatuk esetén az Új Színházzal szívesen vállalok együttműködést a 

jövőben. 

 

 

Budapest, 2016, július 24. 

 

  

 

          Bocsárdi László 

          igazgató 
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A pályázatban foglaltakkal egyetértek, a leírt koncepcióból egy rendkívül izgalmas színház képe 

rajzolódik ki számomra. A sokoldalú repertoár, a fiatal művészek térhez juttatása és a közösségi 

tér gondolata fontos kulturális teret hoznának létre. Szívesen vennék részt egy ilyen színes és 

sokoldalú alkotói műhely munkájában. 

 

 

Jeli Viktória 

 

(író, dramaturg) 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

 

Alulírott Pass Andrea nyilatkozom, hogy Hudi László, Kárpáti Péter, Hegymegi Máté, Fábián Péter 

és Benkó Bence pályázatát szakmailag támogatom, valamint az Új Színházzal való 

együttműködésre nyitott vagyok. 

 

 

Budapest, 2016. Július 26. 

 

          Pass Andrea 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

 

Alulírott Pintér Béla, a Pintér Béla és Társulata vezetője nyilatkozom, hogy Hudi László, Kárpáti 

Péter, Hegymegi Máté, Fábián Péter és Benkó Bence pályázatát szakmailag támogatom, valamint 

az Új Színházzal való együttműködésre nyitott vagyok. 

 

 

Budapest, 2016. Július 26. 

 

          Pintér Béla 

        a Pintér Béla és Társulata vezetője 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

 

Alulírott Horváth Csaba, a Forte Társulat vezetője nyilatkozom, hogy Hudi László, Kárpáti Péter, 

Hegymegi Máté, Fábián Péter és Benkó Bence pályázatát szakmailag támogatom, valamint az Új 

Színházzal való együttműködésre nyitott vagyok. 

 

 

Budapest, 2016. Július 26. 

 

          Horváth Csaba 

         A Forte Társulat vezetője 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

 

Alulírott Fekete Ádám író, dramaturg, rendező, színész nyilatkozom, hogy Hudi László, Kárpáti 

Péter, Hegymegi Máté, Fábián Péter és Benkó Bence pályázatát szakmailag támogatom, valamint 

sikeres pályázatuk esetén az Új Színház művészeti munkájában szívesen veszek részt. 

 

 

Budapest, 2016. Július 26. 

 

          Fekete Ádám 

          dramaturg 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

 

Alulírott Selmeczi Bea dramaturg nyilatkozom, hogy Hudi László, Kárpáti Péter, Hegymegi Máté, Fábián 

Péter és Benkó Bence pályázatát szakmailag támogatom, valamint sikeres pályázatuk esetén az Új 

Színház művészeti munkájában szívesen veszek részt. 

 

 

Budapest, 2016. Július 26. 

 

          Selmeczi Bea 

          dramaturg 
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Nyilatkozat 

 

 

 

 

Alulírott Barda Beáta ezennel kijelentem, hogy szakmailag támogatom a független terület elismert 

képviselőinek, Hudi Lászlónak, Hegymegi Máténak, Kárpáti Péternek, Benkó Bencének és  Fábián 

Péternek az Új Színház Nonprofit Kft vezetésére beadandó közös pályázatát. 

 

 

 

Budapest, 2016. július 22. 

Barda Beáta 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

 

 

 

 

Alulírott Tompa Gábor, a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatója nyilatkozom, hogy Hudi László, 

Kárpáti Péter, Hegymegi Máté, Fábián Péter és Benkó Bence pályázatát szakmailag támogatom és sikeres 

pályázatuk esetén együttműködésemről biztosítom az Új Színház Művészeti Tanácsát, mely 

együttműködés keretében örömmel látjuk vendégül az Új Színház előadásait Kolozsváron, illetve 

előadásainkkal szívesen vendégszereplünk az intézményben. 

 

 

 

 

 

Budapest, 2016. július 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tompa Gábor igazgató 
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Együttműködési nyilatkozat 
 

Alulírott Szilágyi Mari, a Kortárs Drámafesztivál fesztiváligazgatója nyilatkozom, hogy a Hudi 
László, Kárpáti Péter, Hegymegi Máté, Fábián Péter és Benkó Bence pályázatában leírtakat 

támogatom, szakmailag egyet értek vele és sikeres pályázatuk esetén a Kortárs Drámafesztivál 
szívesen működik együtt az Új Színházzal. 

 
 
 
Budapest, 2016. Július 26. 
 
          Szilágyi Mari 
          fesztiváligazgató 
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