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az a kormányha-
tározat, amelyben 
a kormány a Nem-
zeti táncszínház 
hosszú távú elhe-
lyezéséről gondos-
kodik a millenáris 
teátrumban, 2014. 
augusztus 1-jén 
jelent meg. a szín-
ház ugyanebben a 
hónapban kiköltö-

zött  a 2001 óta birtokolt és használt, táncszín-
házként bevezetett  épületből, a várszínházból. 
Kidolgoztunk egy koncepciót, hogy amíg a mil-
lenáris teátrum épületét a táncszakma igényei 
szerint átalakítják, addig évente közel 300 előa-
dásunkat a millenáris környékén lévő, már be-
vezetett , működő budai játszóhelyekre visszük. 
a  színházunkon kívül – a belföldre értékesített  

előadások mellett  – a művészetek palotájában 
szerveztünk évente 100 napon át táncművészeti 
előadást. ezzel az éves kontingenssel rezidens 
intézményként a müpa indulása óta rendelke-
zünk. az idei évadban viszont további négy al-
ternatív játszóhelyet használunk: a mom Kultu-
rális Központban, a várkert Bazár multifunkciós 
rendezvénytermében, a hagyományok házában 
és a marczibányi téri marczi Közösségi térben 
játszunk. az átvitt  programokat a befogadó he-
lyek karakterének megfelelően csoportosított uk. 
a hagyományok házába elsősorban folklór- és 
gyerekdarabokat, a marczi Közösségi térbe ka-
mara-előadásokat, a mom Kulturális Központba 
a nagyobb produkciókat, a várkert Bazárba pe-
dig az intimebb hangulatú kortárs előadásokat 
viszünk. időközben a Bethlen téri színházba 
került a horda2, amely a Nemzeti táncszínház, 
a Káva Kulturális műhely és a Közép-európa 
táncszínház közös tánc/színház nevelési prog-

ramja, amely 2014-ben köznevelési díjat kapott  
a kaposvári assitej gyermek- és ifjúsági szín-
házi Biennálén. a programban szervezett  iskolai 
csoportok vesznek részt. ez a nevelési program 
egyébként nagy sikere a Nemzeti táncszínháznak.

Mennyire alkalmasak ezek a játszóhe-
lyek a táncelőadások befogadására, 
megfelelően tudják kiszolgálni a Nem-
zeti Táncszínház produkcióit?

a táncművészet speciális elvárásokat igényel egy 
játszóhelytől, de elmondhatom, hogy a technikai 
eszközeinkkel kiegészítve jól vizsgáztak alternatív 
helyszíneink. az idő sürgetett , és fontos szem-
pont volt az is, hogy olyan kulturális intézmé-
nyekben tarthassuk az előadásainkat, amelyeket 
már jól ismer a közönség. természetesen számol-
tunk azzal, hogy kicsit visszaesik a nézőszám, hi-
szen a tizennégy éve megszokott  helyszín hirtelen 
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cseréje természetszerűleg ezzel is jár. Nem lehet 
egy stabil közönséget egy pillanat alatt átvezetni 
négy új helyszínre. azzal, hogy már eleve közön-
séget vonzó helyeket választottunk, a nagy elő-
adásszámot rövid idő alatt a lehető legjobban 
meg tudtuk menteni, de hangsúlyozom, minden-
képpen átmeneti megoldásról van szó.

Meddig tart ez a helyzet?

a millenáris teátrum átépítésének végét a kor-
mányhatározat 2015 szeptemberében jelölte 
meg, de ez nagyon feszes időtartam, és számo-
lunk azzal is, hogy minden nagyobb építkezés 
csúszik valamennyit. mindenesetre a 2015–2016-
os évad folyamán beköltözünk a teátrumba.

Milyen állapotban van a Nemzeti 
Táncszínház saját technikai parkja?

a közelmúltban vált szükségessé egy átfogó 
színpadtechnikai fejlesztés. új fénypultot és 
hangpultot szereztünk be 2013 elején. a grand-
ma fénypultot választottuk, ami a mai táncszín-
házi világban a legelfogadottabb és legprofibb 
eszköz; mellé beszereztünk leD-es eszközöket, 
intelligens lámpákat is – ezek mcviber 2000-ek 
–, és folyamatosan lecseréljük az elöregedett 
színváltókat. Beköltözésünkhöz szükség lesz az 
eszközparkunk bővítésére, a nagyobb terület 
miatt, de már most rendelkezünk egy korsze-
rű, az új játszóhelyünkre beépíthető eszközál-
lománnyal. a  hang- és fénypultunk hazai vi-
szonylatban nagyon korszerű. több színházból 
érkeztek kollégák megnézni, hogyan működik 
a gyakorlatban. eljöttek a vendégprodukciók 
műszaki vezetői is, hogy lássák, hogyan tudják 
majd itt nálunk használni ezeket az eszközöket.

Bevonják a Nemzeti Táncszínház szak-
embereit a Millenáris Teátrum átter-
vezésébe? Van lehetőség arra, hogy 
valóban a táncszínház produkcióit jól 
kiszolgáló színpadtechnikai és szín-
házépítészeti megoldások jöjjenek 
létre?

elindultak az egyeztetések, felmértük a saját 
berendezéseinket, most zajlik annak tisztázása, 
mi az, amire szükségünk van. Nem is a Nemzeti 

táncszínháznak, hanem az egész táncszak-
mának, hiszen ez a színház 40 társulat előa-
dásainak befogadó helye. reményeink szerint 
mielőbb megindul a tervezés, hiszen csak akkor 
tudunk érdemben egyeztetni a konkrét átalakí-
tásokról. az elhelyezésről szóló kormányhatáro-
zat megfogalmazta, hogy a közreműködésünk-
kel kell elvégezni az átalakításokat. a Nemzeti 
táncszínház és a táncszakma az ország egyik 
legértékesebb ingatlanát, a budai várban lévő 
karmelita kolostort engedte át a miniszterel-
nökség átköltöztetéséről kialakított új koncep-
ciónak, ezért cserébe a kormány méltóképpen 
gondoskodik a színház elhelyezéséről.

Az átalakítás csak a színpadtechnikát 
érinti, vagy az épületet is?

mindenképpen némi építészeti és gépészeti 
átigazításra is szükség lesz, hiszen a teátrum 
eddig kiállító- és rendezvénytérként szolgált, 
mostantól viszont színház lesz, próbatermek-
kel, közösségi térrel, irodákkal.

A külső, szabadtéri színpadot is hasz-
nálni fogják?

 erről még nincs végleges döntés. az épületből 
egyelőre hiányzik egy befogadó előtér, egy tág 
foyer, ami már messziről, akár a margit körút-
ról látható, hogy odavonzza azokat is, akik még 
nem ismerik a színházat.

Ezek szerint homlokzati átalakítás is 
lesz?

az építészektől egy hívogató, befogadó külső 
látványt várunk.

Hogyan vizsgázott a Várkert Bazár 
rendezvényterme mint táncszínházi 
bemutatóhely?

több előadással is részt vettünk az augusztus 
végi megnyitóünnepségen. Nehéz helyzet volt, 
mert rövid idő alatt kellett megteremteni a játszá-
si feltételeket. ráadásul ez az időszak egybeesett 
a költözésünkkel. De a színház menedzsmentje 
és műszaki állománya tökéletesen oldotta meg 
mindkét feladatot. augusztus óta folyamatosan 

játszunk ott is, havonta 5-6 előadással. ez az 
egyetlen ideiglenes játszóhelyünk, amelyet nem 
vezettek be a kulturális piacon. De izgalmas, új 
helyszín, sokan jönnek éppen az újdonsága miatt.

Hol áll Magyarország a táncművészet 
területén Közép-Európában? Van-e 
esélyünk arra a közeljövőben, hogy 
egyfajta közép-európai tánccentrum-
má váljunk?

magyarországon a tánckészség mindig kiemel-
kedő volt, ma is az. általában a magyar fiatalok 
tehetségesek a táncban, kiugró a kreativitá-
sunk. ennek köszönhető, hogy sok táncosunk 
van, sokan a táncon keresztül fejezik ki a világ-
hoz való viszonyukat. a magyar táncosok 25-30 
évvel ezelőtt bejárták az egész világot, és min-
denütt óriási sikerük volt. ma a turnék üzleti 
alapon vagy fesztiválmeghívások útján szerve-
ződnek, de ahová eljutnak magyar társulatok, 
ott mindig nagy feltűnést keltenek. Komoly 
kapcsolatban állunk a european Dancehouse 
Networkkel, bevontuk őket az új színházépüle-
tünk koncepciójának kialakításába, hogy oda a 
továbbiakban előadásokat hozhassanak.

összességében mit várnak az új hely-
színtől?

a Nemzeti táncszínház értéke elsősorban az ott 
fellépő művészek és az intézményben dolgozók 
professzionalizmusában van. Nagyon szerettük 
a várbeli színházat, ez volt az első otthonunk, 
sok nagyszerű produkció született ott. ugyan-
akkor állandó problémát jelentett a közlekedés, 
a parkolás, nem volt próbatermünk, korlátozott 
volt a mozgásterünk, nem rendelkeztünk igazi 
közösségi terekkel. a millenáris remek közleke-
dési infrastruktúrával rendelkezik, másrészt ki 
lehet alakítani az elengedhetetlen próbaterme-
ket, és megfelelő tér áll majd rendelkezésünkre 
a táncpedagógiai programjaink számára. olyan 
előcsarnokot szeretnénk, amely alkalmas lesz 
más jellegű programok, így alkotói beszélgeté-
sek, workshopok, szakmai konferenciák, kiállí-
tások számára. amely kinyitja a kapuinkat, és 
szélesebb, a művészet iránt érdeklődő közön-
ség is rátekinthet a világunkra. 
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