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TALÁLKOZÓ
VAGY FESZTIVÁL?
- Mára telefonban panaszkodtál, hogy min-
den társulat stúdiószínházi előadást akar
hozni a találkozóra. Ez tavaly is gondot oko-
zott. De akkor még azt lehetett mondani,
hogy a veszprémi színházba bizonyos pro-
dukciók nem férnek be. A győri színpad vi-
szontelég tágas.
 Így igaz. Itt az nem lehet szempont,

hogy a méretek miatt nem fér el az előadás.
Most meg lehetne csinálni az úgynevezett
nagy-színházi előadások találkozóját. Arról
nem is beszélve, hogy a stúdió- és az
alternatív színházaknak van külön
szemléjük. Az úgy-nevezett nagyszínházi

előadásoknak viszont

lényegében ez az egyetlen találkozójuk.
 Akkor most mit csinálsz? "Vadászod" a

nagyszínházi produkciókat?
- Igen. Csakhogy ebben az évadban a

szín-házak javasolták a produkciókat, én
nem úgy válogatok, hogy járom az
országot, és ahol látok valami jót, azt
meghívom.
 Pedig ez azért elképzelhetőmódszer len-

ne. Hiszen hívhatsz más előadást is, mint
amit jelöltek...
 Tulajdonképpen nem. Elment a levél

valamennyi színháznak, megkérdeztük, mit
jelölnek. Általában két-három előadást ne-
veztek meg. (...)
 Összesen hány produkciót láttál?
 Várjál, össze kell számolnom. Amit

jelöltek, mind láttam; igaz, ötöt csak videón.
Ha nem számítom azt a rengeteg előadást,

amit csak „úri passzióból" néztem meg, ak-
kor körülbelül negyvenet-negyvenötöt lát-
tam - ez átlagban havi kilenc előadás -, és
több ezer kilométer van „bennem".
 Ez nem olyan sok, tavaly a válogató-

bizottságból Szűcs Kati százhuszat látott...
De még Kézdy György is látta ennek körülbe-
lül a felét. Es amennyit te mondtál, annyit
Balázsovits Lajos is megnézett.

- Mondhattam volna százötvenet, de azt is,
hogy az összes magyarországi előadást láttam.

 Es végül is mennyi nagyszínházi pro-
dukcióthívtál meg?

 Várjál, ezt is meg kell néznem.

- Ígérem, hogy mindjárt abbahagyom a
statisztikát.
 Hét nagyszínházi előadás lesz.

 Es hánynagyszínpadi produkciót jelöl-
tek összesen?

- Körülbelül a dupláját.
 Hátez tényleg nemsok.
 Nem. A legtöbb színház nem akart

nagy-színpadi produkciót hozni.
- Ez azt jelenti, hogy a nézők többsége

olyan előadást lát, amelyet a színházak nem
tartanak a legjobb produkciójuknak?
 A két dolognak nincs köze egymáshoz.

Azonban egy nagyon furcsa dolgot vettem
észre, bár nem biztos, hogy teljesen igazam
van. Néha nem tudtam eldönteni, hogy
maga a színház milyen elvek szerint jelölt
produkciót a fesztiválra. A kritikának, a
szak-

mának, a közönségnek szánja? Vagy való-
ban azért akar hozni valamit, mert azt gon-
dolja, hogy az a legjobb? Ez a dilemma a
műfajokon is lemérhető. A legritkább a víg-
játék, a zenés produkció. Mindenhol a „szo-
morú" darabokat jelölik inkább. Lehet, hogy
van valahol például - szándékosan olyat
mondok, ami nincs - egy remek Csókos
asszony. De ezt mégsem jelölik, helyette
inkább egy Brecht-darabot javasolnak. Erre
a másik szakmámban, ami marketing- és rek-
lámmenedzser, azt mondanák, hogy nincs
megfogalmazva, mi is ez az Országos Szín-
házi Találkozó.
 Amikor aszínházakhoz kiküldted a kör-

levelet, akkor ezt megfogalmazhattad volna.
 Nem erre kértek fel. A levelet pedig

nem én küldtem, hanem a Színházi Társa-
ság, a győri színházzal egyeztetve.

- De csak beleírhattátok volna az elkép-
zeléseiteket. Két évvel ezelőtt legalább annyit
mondtak, akik válogattak, hogy a találkozót
Szegednek csinálják. A miniszter félrelép
előadását például azért választották ki, mert
ha ez az évad legnagyobb sikere, akkor lássa
a szegedi közönség is. Sőt a találkozó
bizonyos előadásait még be is bérletezték,
amiből tumultuózus jelenetek támadtak. De az
biztos, hogy mindenképpen műfaji
sokszínűségre törekedtek.
 Természetesen a találkozót ezúttal a

győri közönségnek kell csinálni - ez a szem-
pont is érvényesült a válogatásnál -, külön-
ben nem tudjuk eladni a jegyeket. Bevételt
is kell produkálni, mert a támogatás, a szpon-
zorpénz, amit össze tudtunk szedni, önma-
gában nem elég.
 Törvényszerű, hogy a találkozókon ál-

talában mindent csak egyszer játsszanak?
Egy-egy házat megtölthetne a szakma, és a
közönségigénynek megfelelően az egyes
produkciókat többször is elő lehetne adni. Nem
egészen értem, hogy ha a kecskeméti és a
pécsi bábfesztiválon a bábos szakma - amely
sokkal kisebb, mint az „élő" színházi - három-
négyszáz férőhelyes termeket meg-tölt, és ott
marad a fesztivál egész ideje alatt, akkor a
színházi szakma önmagában miért képtelen
öt-hatszáz fős helyiségekben telt házat
csinálni?
 Úgy gondolom, hogy ez egyszerűen

pénzkérdés.
 Milyen szempontból?
 Hogy a szakmabelieknek van-e pénzük

arra, hogy kifizessék az útiköltségüket,
finanszírozzák a szállásukat.
 A bábosoknak több pénzük van?
- Nem tudom. A színházak nem tudják

Borsos Beáta, Kubik Anna és Farkas lgnác Az aranyáracímű, zalaegerszegielőadásban
(Zóka Gyula felvétele)
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fizetni, ha a tagjaik csak úgy el akarnak
utazni a találkozóra. A társulatok költség-
vetésében nincs erre keret.

- Szegeden még ingyenszállásokat is biz-
tosítottak...

 Még folynak a tárgyalások, hogyan tud
megegyezni bizonyos mennyiségű ingyen-
szállásról a színház a szponzorokkal. De
sajnos az sem igazán tisztázott, hogy ez ta-
lálkozó-e vagy fesztivál.

 Olyan jelentős a különbség? Persze iga-
zi találkozó idáig lényegében csak Szegeden
volt, ahol nemcsak ingyenszállás, de egy
nonstop nyitva tartó, remekül kialakított
fesztiválklub is rendelkezésre állt.

- Pontosan. A fesztiváljelleget pedig az
adta, hogy díjakat osztottak. Szerintem vi-
szont egy találkozón nincs díj. Nem tudom
pontosan, kinek szól ez a találkozó vagy fesz-
tivál. Szerintem végül is a szakmának kel-
lene szólnia. Hogy akik egész évben nem
tudták megnézni egymást, azok megismerjék
a legjobb produkciókat. De miután immár
évek óta vidéken van a fesztivál, és a jegyek
jelentős részét pénzért kell eladni, az adott
város közönségéhez is szól a találkozó. Én
az egészet nem így csinálnám. Egy igazi,
nagy fesztivált rendeznék. Összehoznám a
határon túli magyar színházak kisvárdai
találkozóját, az alternatív- és a stúdió-
színházi szemlét, hogy legyen egy hét, tíz
nap, amikor a színház ünnepétől hangos az
ország, nem pedig csak az adott város.

 Es ezt nem lehetett volna megcsinálni?
 Szerintem Győrben nem. Egy ilyen

nagyszabású fesztivál valószínűleg csak Pes-
ten jöhet össze.

 De éppen azért került vidékre a szín-
házi találkozó, mert többen azt mondták, hogy
a fővárosban „szétfolynak" az események, és
egy kisebb város alkalmasabb a fesz-
tiválhangulat megteremtésére.

 Gondolj bele, hogy Győr egyórányira
van Pesttől. A szakmabeliek vagy lejönnek
és eljátszanak egy előadást, vagy meg-
néznek egy produkciót, és utána beülnek az
autóba, indulnak vissza. Én úgy gondolom,
hogy ez a találkozó a jelenlegi formájában
korszerűtlen. Ez lesz a tizennyolcadik; 1980-
ban kezdődött a sorozat, és azóta minden
megváltozott. Nincs egységes színházi
szakma, nincs irányított színházi élet.
Szerencsére. Előadások vannak, jók vagy
jobbak, rosszak vagy rosszabbak. Itt lenne
az ideje, hogy végre véget érjen az állandó
összehasonlítósdi. Előadások vannak, önma-
gukért, nem egymás ellen!

- Ha a városban fesztiválszerűen, egész
nap történne valami, akkor valószínűleg so-
kan ott maradnának. De a színházi talál-
kozókon rendszerint csak este van egy-két
előadás. Ha ezeket már látta valaki, akkor
akár több napja is „üresjáratban" telne.
Ezért inkább nem marad ott. De ha éjjel-
nappal előadásokon ülhetnénk - ahogy pél-
dául egy tisztességes film- vagy dzsesszfesz-
tiválon szokás -, akkor valószínűleg többen
ott maradnánk. Ebben nyilván az is sokat
segítene, ha az eseménysorozat hosszúra
nyújtás helyett, néhány napba sűrítve zajlana
le. Ehhez azonban tényleg az kell, hogy a
találkozó közönsége megtöltse a termeket,
mert hétköznap délelőtt sok spontán érdek-

lődőre nyilván nem lehet számítani. Persze
lehetnének akár utcaszínházi produkciók is,
melyekre magától összeverődne a publikum.
Nem volt rossz gondolat - ha nem sikerült is
igazán -, hogy a szegediek még a csepűrágó
ünneppel is össze akarták vonni a találkozót.
- Ez nekem nagyon tetszene, de megint csak
az anyagi okokra kell hivatkoznom, és arra,
hogy a találkozónak ez a formája ma már
korszerűtlen. Edinburgh-ban például egy-
szerre rendezik meg a film, a könyv és a
színház fesztiválját. A meghívott művészek
költségeit fizetik a rendezvény büdzséjéből
de eljöhet bárki, aki a saját pénzéből állja a
bemutatkozást. Ez persze - és ez a lényeg -
egyúttal művészeti piac is, jelen vannak a
kritikusok, a producerek a világ minden tá-
járól.
 Nem lehetne hasonló a színházi talál-

kozó? Végtére a könyvhéten is vannak hiva-
talos listán szereplő kiadványok, és van sok
minden más is.
 Ez igen jó lenne, csak nálunk a

színházak pusztán a saját költségükön nem
tudnak ezért

produkciókat utaztatni. Angliában valóban
eladhatók az előadások, Magyarországon
viszont nincs felvevőpiac, mert minden
nagyobb városban van saját társulat, amely
teljesít annyi előadást, amennyire az adott
helyen szükség van.

 Győrben - nem is sokkal a színházi
találkozó előtt - rendezik a Mediawave ese-
ménysorozatát, amely éppen olyan összmű-
vészeti fesztivál - méghozzá nemzetkőzi mint
amilyenről az imént beszéltünk...

 Ez nem az.
 Nem mondhattad volna, hogy az eddigi-

ek nem tetszettek, van egy más koncepciód?
- Nem arra kértek fel, hogy készítsem el

egy összművészeti vagy egy színházi fesz-
tivál koncepcióját, amire ennyi és ennyi
pénz van.

 Mennyi pénz áll rendelkezésre?
 Úgy tudom, hogy tízmillió forint.
 A válogatás előtt azt mondták neked,

hogy gyere ki tízmillióból?

-. Elvileg nincs közöm a pénzhez, aminek
egy részét - ahogy én tudom - a Színházi
Társaság fogja kezelni, másik részét a győri
színház. Azt hiszem, valamennyi pénzzel be-
száll Győr önkormányzata is.

-. A stúdióprodukciókról előre tudható,
hogy egy előadás nem lesz elég belőlük. Sze-
geden még jeggyel vagy állandó szakmai
belépővel sem lehetett beférni rájuk. Nem
kellene a stúdió-előadásokat eleve többször
játszani?
 De. Ez természetesen így lesz. Bizo-

nyos produkciókra Szegeden engem zsűri-
tagként is majdhogynem kézben vittek be.
Nagyon nem szeretem az ilyen jellegű bot-
rányokat a színház körül. Ha valamiről ele-
ve úgy ítéljük, hogy nagy lesz iránta az
érdeklődés, vagy ha a pénztárban
idejekorán elfogynak bizonyos produkciókra
a belépők, akkor szorgalmazni fogjuk, hogy
legyen több előadás. Nem tesz jót a
színháznak, ha a nézők, akik megvették a
jegyüket, amiatt káromkodnak, mert nem
tudnak bejutni az előadásokra. Tisztelem
azokat, akik manapság színházjegyre

áldoznak.

- De az sem szerencsés, ha valaki direkt
Győrbe utazik, és nem nézheti meg, amit akar.

 - Az sem. Egy fesztivált úgy kell
szervezni, hogy mindenki, aki szeretne,
bejuthasson az előadásokra.

 -Milyen tapasztalatokat szereztél a
jelölt előadásokról?

 - Néhány produkcióról nem értem,
hogy miért éppen azt ajánlották, amikor
esetleg lett volna jobb.

 - Konkrétumot is mondanál?
 - Nem. Fölöslegesen nem akarok

meg-bántani senkit. Láttam egy-két nagyon
rossz produkciót is.

 - De a színházaknak csak kell
valamit mondanod...

- Persze. (...)
- Amikor megnéztél valamit, utána nem

mondtál semmit? Az egyik vidéki színházban
ugyanazt az előadást láttuk. Akkor azt ta-
pasztaltam, hogy megpróbáltál levegővé
válni. Nem tudom, hogy csináltad, de sem a

Krasznói Klára, Bódis Irén és Bereczky Júlia e pécsi Elnöknőkben (Simarafotó)



XXXII. évfolyam 6. szám • 1999. június

N É G Y S Z E M K Ö Z T
szünetben, sem előadás után nem láttalak, a
társalgóba sem mentél be.
- A szünetben a színház előtt dohányoztam.
De igazad van, mindenütt igyekeztem leve-
gővé válni. Ez annyira így volt, hogy több
előadásra nem kértem előre jegyet, hanem

vettem a pénztárnál. Ez önvédelem volt, ke-

rülni akartam a kínos helyzeteket. Te is pon-
tosan tudod, nem túl szerencsés, ha rögtön,
amikor kijössz egy előadásról, megkérde-
zik: na, hogy tetszett?
 Azértbizonyára előfordult, hogy meg-

kérdeztek. Akkor mit mondtál?
 Hogy április huszadika után lesz

döntés.
 Nehéz elhinni, hogysohasemmi mást

nemmondtál...
 Ha színésszel találkoztam, és nagyon

tetszett, akkor megmondtam neki, hogy fan-
tasztikus vagy, jó vagy, remek volt az ala-
kításod.
 Olyan produkció nem volt, amire azt

mondtad, akármit látsz még, ezt biztosan
meghívod?

- Volt, amire magamban ezt mondtam.
De Vajda Márta, a Színházi Társaság fő-
titkára kifejezetten figyelmeztetett, ne
kövessem el azt a hibát, hogy hangosan is
kijelentem: ez isteni, remek, ezt meg fogom
hívni. Ugyanis abban a pillanatban „elin-
dul", hogy kinek melyik nap jó. A fesztivál

összeállításánál azonban ez nem lehet fő
szempont.
 Miről tudtad biztosan, hogy meghívod?
 Például a Bárka Cseresznyéskertjéről,

mert annyira kitűnőek benne a színészek.
De ilyen produkció volt a Radnóti Színház-
ban az Erdő és a zalaegerszegi Az arany ára
is.
 Ezeknél sem mondtál semmit?
 Nem. Ezt megpróbáltam gyáván meg-

úszni. Ráadásul előfordulhat, hogy egy
előadás nagyon jó, de amikor kész a prog-
ram, akkor kiderül, hogy valami miatt
mégsem illeszthető a fesztiválba. A kész
listához majd leülünk Vajda Mártával és
Korcsmáros Györggyel, a győri színház
igaz-

gatójával. Előfordulhat, hogy két előadás
között választani kell.

- Erezted, hogy mennyire fontos a jelen-lét a
színházaknak?

 Igen, pedig a fesztiválra való jelentke-
zés nem kötelező.

 Alternatív színházak, félhivatásos
együttesek, bábszínházak, határon túli ma-
gyarszínházak isszerepelnekaprogramban?

 Nem én húztam meg a határt. A Szín-
házi Társaság szabta meg, hogy az alternatív
együttesek ne szerepeljenek. Volt egy lista,
amelyen az összes magyarországi színházat
felsorolták, és kijelölték, hogy kik kapjanak
felkérést.

 Mi a benyomásod azokról a produkciók-
ról, amelyeket láttál?

 Bármilyen furcsán hangzik is, elég jó.
A színészek miatt mondom ezt. Majdnem
mindegyik általam látott előadásban volt
olyan alakítás, teljesítmény, színészi varázs-
lat, amely miatt még egy nem különösebben
jó produkciót is érdemes volt megnézni. A
másik nagyon lényeges tapasztalat, hogy
szinte mindenütt telt ház volt. Nálunk egy-
más előadásairól nagyon sokszor rosszat mon-
danak a szakmabeliek. Ugyanez Angliában
jóformán elképzelhetetlen. Nyugodtan meg-
férnek egymás mellett a különböző ízlésű
produkciók. Magyarországon azt érzem,
mint-ha egyik előadás a másik ellen
készülne. Ez a legrosszabb tapasztalatom.
Manapság már úgy szidják egymást a
szakmabeliek, hogy nem is látták a szapult
előadást.

- Egy bizonyos tapasztalat birtokában nem
lehet sok mindent előre sejteni? Téged sok
meglepetés ért?
 Ért meglepetés. (...)
- Miért vagy ennyire diplomatikus? Akár

tetszik, akár nem, a válogatás ítészi szerep,
még ha idegenkedsz is tőle.
 Tudomásul veszem, hogy íté-szi szerep,

és abszolút idegenkedem tőle. Milyen alapon
bántsak én meg embereket? Különben is
vannak olyan előadások, amelyeknek helyi
értéke van, de mégsem valószínű, hogy el
kell hívni egy országos találkozóra.
 Mit jelent pontosan a helyi érték?
 Hogy nagyon jó dolog, ha azt a bizo-

nyos darabot tisztességes előadásban bemu-
tatják az adott város közönségének. A
legszörnyűbb az egészben az, hogy
bármenynyire is nem akarok megbántani
senkit, a válogatásom akkor is szubjektív
marad. Nyilvánvalóan az én véleményemet
tükrözi, természetesen a színházak saját
jelölése mellett.
 Jónak tartod, hogy az elmúltkét év gya-

korlatával ellentétben egyedül válogattál?
 Ha azt mondom, nem tartom jónak, ak-

kor megkérdezed, hogy miért vállaltam el.
Ha viszont azt mondom, hogy jónak
tartom... Nem tudom a megoldást.
 Esetleg azt mondd, amit gondolsz.
 Biztosan jobban örültem volna, ha nem

egyedül kell utaznom.

 Ez a győri színházon múlt. A színház
jelölhetett volna több válogatót is...
 Eredetileg másképpen volt, de így lett.

Nem érdemes azzal foglalkozni, hogy mi lett
volna, ha...

 Pénz jár a válogatásért, vagyez társa-
dalmi munkaés fene nagy megtiszteltetés?
 Egyrészt fene nagy megtiszteltetés.

Dandin György: Bezerédi Zoltán a kaposvári előadásban (Simarafotó)
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Másrészt kifizetik a benzinköltségemet. És
ha jól tudom, valami „enyhe" pénzt is fogok
kapni. Elmondták, akik eddig válogattak,
hogy végül úgyis én leszek a szemétláda, a
gonosz, a rossz. Hiszen azok, akiket nem
válogattam be, nyilván azt mondják majd,
hogy hülye, dilettáns, tehetségtelen vagyok.

 Mondhatom úgy, hogy nem találtatok
más palimadarat melléd?

 Igen.

 Azért - bármennyire moralizálásnak
hangzik - ez elég szomorú.

 Hát igen. Persze gondolj bele abba,
hogy igen nehéz olyan palimadárra lelni, aki
még rá is ér. A színészek azért be vannak
fogva. Én például boldogan jártam volna a
Tordyval, de nem volt ideje. Bizonyos elő-
adásokat látott, azokat legalább meg tudtuk
beszélni.

 Olyan nagyon te sem értél rá. Most ren-
dezted a Hello, Dollyt, nyilván a próbák
ideje alatt nem néztél semmit.

 Dehogynem, hát ne viccelj, attól, hogy
kettőig próba volt, még sok mindent meg
tudtam nézni.

 Azért eléggé a végére hagytál mindent.
 Így alakult.
 Nem kapkodsz most nagyon?

- Nem, pedig a színházak sok helyütt
módosították a jelölést, és én ezt figyelembe
vettem.

 Az, hogy egyedül maradtál, és óhatat-
lanul nem látsz annyit, mint a tavalyi válo-
gatók, nem válhat a találkozó kárára?

 Nem. Egyrészt ki tudja, ki mennyi elő-
adást látott, másrészt nem olyan nagy ország
ez. Ha valahol valami nagyon jó létrejön,
azt lehet tudni. Olyan nem fordulhatott elő,
hogy egy színház jelölte valamelyik elő-
adását, és az azért nem jön a találkozóra,
mert én nem néztem meg.

 De ha több produkciót látsz,
valószínűleg találtál volna olyat, amelyet a
színház nem javasolt.

 Mint mondtam, a színházak jelöltek, és
én abból válogattam. Persze úgy is lehetett
volna, hogy nem a színházak javasolnak,
hanem az évad összes előadása közül kell
kiválasztani a meghívandókat. De akkor egy
főállású embert kell fölvenni, akinek az a
dolga, hogy szeptember 15. és április 20.
között az összes előadást megnézi az
országban.

 Elvileg ilyen főállású emberek a kri-
tikusok...

 Például. De a kritikusok is a saját ízlé

sük szerint, szubjektív módon szelektálnak.
Egyébként ők sem látnak minden előadást,
ez pontosan kiderül az ő „színházi találko-
zójukra" készült listából, amit Kritikusok
díjának hívnak.

 Többször elmondtad, hogy el kell adni
a jegyeket. Tudtommal van valami marke-
tingcéged...

 Nincs, van egy bt-m, ugyanolyan kény-
szervállalkozó vagyok, mint az értelmiség
jó része. Foglalkozom marketinggel külön-
böző cégeknél, illetve a színházakban
próbálom kamatoztatni ezt a fajta
tudásomat. Hiszen megfelelő marketinggel
mindent el lehet adni. Sőt, ha sikerül pénzt
szerezni, akkor szeretnénk, ha háromnapos
konferencia csatlakozna a találkozóhoz, a
színház és a marketing, a színház és a
reklám, a színház és a szponzoráció
témakörében. De remélem, hogy a találkozó
a marketingtől függetlenül is nagyon jó lesz,
reprezentálja a magyar színházat. Azt
tapasztaltam, hogy Magyarországon a
közönség jár színházba és szereti. Nagyon
jó dolog, hogy a színház él, virul, létezik, és
nem hagyja magát.

B Ó T A G Á B O R

XVIII. ORSZÁGOS SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓ GYŐR
Időpont
(1999)

június 13.
vasárnap

Június 14.
hétfő

Június 15.
kedd

Június l6.
szerda

Június 17.
csütörtök

Június 18.
péntek

Június 19.
szombat

Június 20.
vasárnap

Győri N e m z e t i S z í n h á z
9022 Győr, Czuczor G. u. 7.

18.00 A találkozó ünnepélyes megnyitás;
Csiky Gergely Színház, Kaposvár 19.00
Moliére: George Dandin

Pécsi Nemzeti Színház
17.00 Christopher Hampton: Hollywoodi
mesék

Vörösmarty Színház, Székesfehérvár 17.00
Horváth-Selmeczi-Béres: A három testőr

Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg
17.00 Bereményi Géza: Az arany ára

Csokonai Színház, Debrecen 19.00
Hrabal:
Szigorúan ellenőrzött vonatok

Nemzeti Színház
19.00 Szabó Magda: Régimódi történet

Katona József Színház
11.00 Tyukodi pajtás
14.00 Bozsik Yvette: Kabaré 19.00
Egressy Zoltán: Portugál

Győri Nemzeti Színház
16.00 Füst Milán: IV. Henrik 20.00
Fesztiválzáró gála

Stúdióelőadások - z s i n a g ó g a 9025
Győr, Kossuth L. u. 5.

Móricz Zsigmond Színház, Nyíregyháza
22.30 Faragó-Mohácsi-Mohácsi: Krétakör

Miskolci Nemzeti Színház 18.00
és 22.30 Fassbinder: Petra von
Kant keserű könnyei

Pécsi Harmadik Színház
18.00 és 22.30 Werner Schwab: Elnöknők

Merlin Színház
18.00 és 22.30 Hamvai Kornél:
Márton partjelző fázik

A budapesti Thália és a zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház
22.30 Brecht: Kurázsi mama és gyermekei

Komédium
22.30 Beckett: Végjáték

Győri Nemzeti Színház
11.00 Moliére: Scapin, avagy a nápolyi
B a r t ó k B é l a M e g y e i
Művelődési K ö z p o n t 9022
Győr, Czuczor G. u. 17.

Radnóti Színház
22.00 Osztrovszkij: Erdő

Petőfi Színház, Sopron
20.00 Hrabal: Sörgyári capriccio

Budapesti Kamaraszínház
20.00 Schiller: Haramiák

Bárka Színház
20.00 Csehov: Cseresznyéskert

Jászai Mari Színház, Tatabánya
15.00 Lars Norén: Az éjszaka a
nappal anyja

Vígszínház
16.00 Moises Kaufman: A
olyam 6. szám • 1999. június

nagy szemérmetlenség


