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A SZAKMAI PROGRAM LEÍRÁSA  

 

Két és fél hét leforgása alatt 4 színházi fesztivállal és 2 szakmai intézménnyel 

ismerkedhetett meg 25 magyar fiatal dramaturg, rendező és drámaíró a július 4-20. között 

megvalósuló tanulmányúton a lengyel színházi élet két legmeghatározóbb városában: 

Varsóban és Krakkóban. A Krakkói Magyar Centrum által szervezett esemény Kortárs Magyar 

Dráma Napokkal egészült ki, július 8-9-én felolvasó-színházi estek keretében három kiváló 

magyar szerző műveit (Háy János: Völgyhíd, Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli, Székely Csaba: 

Bányavirág) prezentáltuk. A felolvasó-színházi bemutatókat a szerzőkkel, műfordítókkal és 

színházi szakemberekkel való beszélgetések kísérték közönségtalálkozó formájában. A 

Nemzeti Kulturális Alap, a budapesti Lengyel Intézet és a Varsói Magyar Kulturális Intézet 

támogatásával megvalósuló projekt a Krakkói Magyar Centrum 10 évvel ezelőtt elindított 

kortárs drámát népszerűsítő programsorozatának következő állomása volt. A 

Színházművészeti Egyetem 20 hallgatóján kívül rendezvény vendégei voltak többek között Háy 

János, Egressy Zoltán, Székely Csaba drámaírók, Jászay Tamás színházkritikus, valamint Hárs 

Anna és Garai Judit dramaturgok. 

A munkaprogram központi eleme a lengyel kortárs színházi központnak számító varsói 

Drámalaboratórium évente megrendezett rangos seregszemléjén, a Drámalaboratórium Nyári 

Showcase-en való részvétel volt. Az egyik legfontosabb kortárs lengyel drámaíró, Tadeusz 

Słobodzianek által 2003-ban megalakított varsói Drámalaboratórium heti gyakorisággal 

megrendezett workshopok keretében szerzői felolvasásokat szervez ifjú drámaírók és 

rendezők részvételével, amelyek során az új szövegek „életképességét” vizsgálják kritikus 

szemmel - eddig több mint 230 drámát elemeztek, s e munka eredményeképp 49 friss lengyel 

darab jutott el különböző lengyelországi színpadokra. A Drámalaboratórium Nyári Showcase 

keretében a magyar szakemberek alkalmuk nyílt megismerkedni e kiváló szakmai fórum 

működésével és munkatársaival, valamint az utóbbi évek legfrissebb lengyel szövegeivel, 

amelyeket színpadon is megtekinthettek. A Krakkói Szobaszínházi Fesztivál a legújabb lengyel 

monodrámákból és kevés szereplős darabokból adott áttekintést, míg a Nemzetközi 

Utcaszínházi Fesztivál és az Utca-Művészet-Fesztivál az utcaszínház műfajának nemzetközileg 

legelismertebb előadóit vonultatta fel Varsóban és Krakkóban. A Drámalaboratóriumon kívül a 

hazai szakemberek a varsói Lengyel Színházi Intézet tettek látogatást, amelynek programját a 

szervezők a lengyel színházművészet legnevesebb képviselőivel egyeztetve állították össze. A 

nem csupán kortárs, de jelentős archív színháztörténeti adattárral és gyűjteménnyel 

rendelkezik, ahol a résztvevőket a lengyel klasszikusokkal volt alkalmuk megismerkedni.  

 

A TANULMÁNYÚT SZAKMAI EREDMÉNYEI 

 

Programunkkal – mellyel elsősorban a magyarországi dramaturgok és rendezők 

legifjabb nemzedékét céloztuk meg –, a figyelmet a lengyel színházi élet legmeghatározóbb új 

jelenségeire kívántuk felhívni, amelyekkel hazai szakembereinknek mindeddig még nem volt 

módjuk behatóbban megismerkedni. A lengyelországi színházi fesztiválok nemzetközi 

jellegüknél és rangjuknál fogva a legfrissebb európai színházi tendenciák behatóbb 

megismerésére, míg a színházi központokban szervezett munkaprogramok szakmai 

beszélgetésekre, az intézmények munkájának bemutatására, az archívumokkal való 

megismerkedésre valamint személyes kapcsolatfelvételre nyújtottak kiváló lehetőséget a 

hazai szakemberek számára. Hosszabb távú eredmények: 

▪ nemzetközi tapasztalatszerzés, 

▪ a mai magyar dráma-, és színházművészet nemzetközi tendenciákkal való összehasonlítása, 

▪ a mai lengyel dráma-, és színházművészet legfontosabb irányzatainak megismerése, 

személyes szakmai kapcsolatok kialakítása, a legfontosabb lengyelországi színházi 

központokkal és szakemberekkel való kapcsolatfelvétel. 
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A TANULMÁNYÚT RÉSZLETES MUNKAPROGRAMJA  

 

2013. július 4-13. Varsó 

▪ Részvétel a Drámalaboratórium Nyári Showcase (Letni Przegląd Laboratorium Dramatu) 

eseménysorozatán 

▪ Részvétel az Utca-Művész-Fesztivál eseménysorozatán 

▪ Betekintés a Drámalaboratórium (Laboratorium Dramatu) szakmai munkájába, személyes 

kapcsolatteremtés a mai lengyel dráma-, és színházművészet legifjabb képviselőivel 

▪ Betekintés a Lengyel Színházi Intézet  (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego) 

szakmai munkájába, megismerkedés a legfontosabb lengyel színháztörténeti 

áramlatokkal, vetítéssorozat a filmarchívum gyűjteményéből  

 

Dátum Helyszín Program 

július 4. 

(csütörtök) 

Keleti pályaudvar, főbejárat  Találkozó 

Budapest, Keleti pu. Indulás Varsóba hálókocsis vonattal 

Scena Przodownik 

ul. Olesińska 21. 

ELŐADÁS (Drámalaboratórium Schowcase) 

S. Bogacz: Allegro Moderato 

Park Agrykola 
FESTIWAL SZTUKA ULICY (Utca-Művész-Fesztivál) 

Teatr A PART: Ziemia Gomo  

július 6. 

(szombat) 

Scena Przodownik 

ul. Olesińska 21. 

ELŐADÁS (Drámalaboratórium Schowcase) 

E. Chowaniec: Gardenia 

Park Agrykola 
FESTIWAL SZTUKA ULICY (Utca-Művész-Fesztivál) 

Teatr Usta Usta: Cykl 

július 7. 

(vasárnap) 

Scena na Woli 

ul. Kasprzaka 22 

ELŐADÁS (Drámalaboratórium Schowcase) 

Antoni Libera: Madame 

Park Agrykola 
FESTIWAL SZTUKA ULICY (Utca-Művész-Fesztivál) 

Teatr Nowogo Fronta: Causa Fatalis 

Sala im. W. Zatorskiego 

Kultúrpalota, pl.Defilad 1. 

MAGYAR DRÁMA EST Felolvasószínház és beszélgetés 

 Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli (rend. Aldona Figura 

Sala im. W. Zatorskiego 

Kultúrpalota, pl.Defilad 1. 
 Székely Csaba: Bányavirág (rend. Wawrzyniec Kostrzewski) 

július 9.  

(kedd) 

Sala im. W. Zatorskiego 

Kultúrpalota, pl.Defilad 1. 

Találkozás Tadeusz Słobodzianek drámaíróval,   a 

Drámalaboratórium bemutatása  

Sala im. W. Zatorskiego 

Kultúrpalota, pl.Defilad 1. 

MAGYAR DRÁMA EST  

Felolvasószínház és beszélgetés 

 Háy János: Völgyhíd (rend. Joanna Grabowiecka) 

július 10. 

(szerda)  

Lengyel Színházi Intézet Az Intézet bemutatása, filmvetítés.(Grotowski, Kantor) 

Scena Przodownik 

ul. Olesińska 21. 

ELŐADÁS (Drámalaboratórium Schowcase) 

M. Walczak: Biedny ja, suka i jej nowy koleś 

július 11. 

(csütörtök) 

Lengyel Színházi Intézet Filmvetítés (Warlikowski, Jarzyna) 

Scena im. Holubka,  

Kultúrpalota, pl.Defilad 1. 

ELŐADÁS (Drámalaboratórium Schowcase) 

W. Gombrowicz: Operett 

július 12. 

(péntek) 

Scena na Woli 

ul. Kasprzaka 22 

ELŐADÁS (Drámalaboratórium Schowcase) 

T. Słobodzianek: Merlin 
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2013. július 13-19. Krakkó 

▪ Részvétel a Krakkói Szobaszínházi Fesztivál (Krakowskie Miniatury Teatralne) 

eseménysorozatán 

▪ Részvétel a Nemzetközi Utcaszínházi Fesztivál (Międzynarodowy Festiwal Teatrów 

Ulicznych) eseménysorozatán 

 

Dátum Időpont Helyszín Program 

július 13. 

(szombat) 

reggel Indulás és megérkezés Krakkóba, szállás elfoglalása 

ULICA 26 Nemzetközi Utcaszínházi Fesztivál 

15.00 Kistér (Mały Rynek) Osmędeusze Teatr Pijana Sypialnia (PL) 

16.00 Főtér (Rynek), templomnál Cía. Kamchàtka (E) 

17.00 Főtér (Rynek), templomnál Rococó Bananas Los Excentricos (E / F) 

18.00 Kistér (Mały Rynek) Osmędeusze Teatr Pijana Sypialnia (PL) 

18.00 Plac Szczepański La postal (Képeslap) La Calabaza Danza-Teatro (E) 

18.30 Főtér (Rynek), templomnál 
Dźwiękowiązałka Wehikuł (Bez)czasu Sambor 

Dudziński (PL) 

21.00 Kistér (Mały Rynek) Don Kichote Walny-Teatr (PL) 

21.30 Plac Szczepański TAKARAZUKA camp Krakowski Teatr Tańca (PL) 

22.00 Főtér (Rynek), fekvő fejnél Óriások Teatr "A" (PL) 

22.00 Kistér (Mały Rynek) 
everybodyskin Teatr Tańca DF (PL) / Les Filles 

Föllen (E)  

július 14. 

(vasárnap) 

10.00-

15.00 

Kamienica Szołayskich, Plac 

Szczepański 9 
Nemzeti Múzeum színházi részleg  

al. 3 Maja 1 Nemzeti Múzeum főépület  

ULICA 26 NEMZETKÖZI UTCASZÍNHÁZI FESZTIVÁL 

10.30 Plac Szczepański 
Taniec-Kreacja (utcai workshopok) La Calabaza 

Danza-Teatro (E) 

14.00 Főtér (Rynek), fekvő fejnél Utazás Teatr KTO 

16.00 Kistér (Mały Rynek) 
Dźwiękowiązałka Wehikuł (Bez)czasu Sambor 

Dudziński (PL) 

16.00 Plac Szczepański De Paseo Claire Ducreux (E) 

17.00 Főtér, (Rynek) fekvő fejnél Rococó Bananas Los Excentricos (E /F) 

17.00 Kistér (Mały Rynek) 
Vajon meghalt-e a forradalom? (színpadi mozgás 

és improvizációs workshopok) (PL / E)  

18.00 Plac Szczepański La postal (Képeslap) La Calabaza Danza-Teatro (E) 

18.00 Főtér (Rynek), templomnál 
Déambulations (Vándorlások) Theater Rue 

Piétonne (F/D)  

19.00 Főtér (Rynek), templomnál enivrez-vous La Mini Compagnie (F) 

20.30 Kistér (Mały Rynek) Don Kichote Walny Teatr (PL) 

21.00 Plac Szczepański TAKARAZUKA camp Krakkói Táncszínház (PL) 

21.15 Kistér (Mały Rynek) 
everybodyskin DF Táncszínház (PL) & Les Filles 

Föllen (E) 

22.00 Főtér, (Rynek) fekvő fejnél Voalá Station Voala Project (E) 

http://teatrkto.pl/pl/spektakle/osmedeusze,138.html
http://teatrkto.pl/pl/spektakle/rococo-bananas,154.html
http://teatrkto.pl/pl/spektakle/osmedeusze,138.html
http://teatrkto.pl/pl/spektakle/la-postal-pocztowka,150.html
http://teatrkto.pl/pl/spektakle/dzwiekowiazalka-wehikul-bezczasu,140.html
http://teatrkto.pl/pl/spektakle/don-kichote,139.html
http://teatrkto.pl/pl/spektakle/takarazuka-camp,135.html
http://teatrkto.pl/pl/spektakle/everybodyskin,108.html
http://teatrkto.pl/pl/spektakle/taniec-kreacja-warsztaty-uliczne,187.html
http://teatrkto.pl/pl/spektakle/podroz,201.html
http://teatrkto.pl/pl/spektakle/dzwiekowiazalka-wehikul-bezczasu,140.html
http://teatrkto.pl/pl/spektakle/de-paseo,145.html
http://teatrkto.pl/pl/spektakle/rococo-bananas,154.html
http://teatrkto.pl/pl/spektakle/czy-rewolucja-umarla-warsztaty-ruchu-scenicznego-i-improwizacji,188.html
http://teatrkto.pl/pl/spektakle/czy-rewolucja-umarla-warsztaty-ruchu-scenicznego-i-improwizacji,188.html
http://teatrkto.pl/pl/spektakle/la-postal-pocztowka,150.html
http://teatrkto.pl/pl/spektakle/dambulations-wedrowki,190.html
http://teatrkto.pl/pl/spektakle/enivrez-vous,146.html
http://teatrkto.pl/pl/spektakle/don-kichote,139.html
http://teatrkto.pl/pl/spektakle/takarazuka-camp,135.html
http://teatrkto.pl/pl/spektakle/everybodyskin,108.html
http://teatrkto.pl/pl/spektakle/voal-station,155.html
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július 15.  

(hétfő) 

10.00-

15.00 
ul. Lipowa 4 Schindler Gyára  - hétfőn ingyenes belépés 

19.00 PWST ul. Straszewskiego 22 
KRAKOWSKIE MINIATURY TEATRALNE  

A Teatr Ateneum, Varsó előadása 

július 16.  

(kedd) 

11.00-

18.00 
ul. Lipowa 4 

MOCAK Kortárs Művészeti Múzeum  

- kedden ingyenes belépés 

10.00-

20.00 
Főtér (Rynek Główny) 

Földalatti Krakkó Múzeum  

- kedden ingyenes belépés 

08.00-

19.00 
Oświęcim 

ÖNKÖLTSÉGES FAKULTATÍV PROGRAM 

Auschwitz-Birkenau Múzeum 

július 17.  

(szerda) 

07.00-

19.00 

Daniłowicza 10,  

Wieliczka 

ÖNKÖLTSÉGES FAKULTATÍV PROGRAM 

Wieliczkai Sóbánya 

július 18. 

(csütörtök) 

18.00 
PWST 

ul. Straszewskiego 22 

KRAKOWSKIE MINIATURY TEATRALNE  

Wiera Gran 

A varsói Teatr Kamienica előadása 

20.00 Małopolski Ogród Sztuki ROZSTAJE FESZTIVÁL 

július 19.  

(péntek) 
14.00 Krakkói buszpályaudvar Hazaindulás busszal Budapestre (1. csoport)  

július 20. 

(szombat) 

11.00-

14.00 

Archiwum Cricoteki, ul. 

Kanonicza 5 

ÖNKÖLTSÉGES FAKULTATÍV PROGRAM  

A Cricoteka Gyűjteményének anyaga (Tadeusz 

Kantor színháza) 

14.00 Krakkói buszpályaudvar Hazaindulás busszal Budapestre (2. csoport) 
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A TANULMÁNYÚT RÉSZTVEVŐI 

 

 
 Név Szakirány Évfolyam 

1. Thury Gábor dramaturg 3. évfolyam 

2. Zsigó Anna dramaturg 3. évfolyam 

3. Bíró Bence dramaturg 3. évfolyam 

4. Szabó-Székely Ármin dramaturg 2007-2012 

5. Solt Róbert dramaturg, DLA  2007-2012 

6. Laboda Kornél rendező 2006-2011 

7. Widder Kristóf rendező-koreográfus 4. évfolyam 

8. Czakó Máté rendező-koreográfus 4. évfolyam 

9. Lakos Fanni rendező, társulatvezető 2009-2012 

10. Szenteczki Zita rendező-báb szakirány 2. évfolyam 

11. Lázár Helga rendező-báb szakirány 2. évfolyam 

12. Simoncsics Zsófia rendező-báb szakirány 2. évfolyam 

13. Fábián Péter rendező-báb szakirány 2. évfolyam 

14. Varsányi Péter rendező-báb szakirány 2. évfolyam 

15. Tóth Réka Ágnes színháztudomány 2008-2013 

16. Maksai Ágnes színháztudomány 2008-2013 

17. Czenkli Dorottya színháztudomány 2008-2013 

18. Hárs Anna dramaturg 2004-2009 

19. Garai Judit dramaturg 2004-2009 

20. Jászay Tamás színházkritikus 1996-2001 

21. Egressy Zoltán drámaíró  

22.  Háy János drámaíró  

23. Székely Csaba drámaíró  

24. Pászt Patrícia műfordító (szervező)  

25. Daniel Warmuz műfordító  

26. Daniel Borzon tolmács  
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A TANULMÁNYÚT RÉSZTVEVŐINEK SZEMÉLYES VISSZAJELZÉSEI  
 

Nagyon pozitív volt számomra az a hozzáállás, amivel ilyen rövid idő alatt ilyen színes és szakmailag 

kellemesen, de teljesen kimerítő programot tudott Patrícia szervezni. A varsói kőszínházak és a krakkói 

utcaszínházi fesztivál egyaránt hatalmas élmény volt. Tadeusz Słobodzianekkel, megnézni Grotowski 

csak itt fellelhető előadását, eljutni Kantor egyik próbahelyére és belesétálni egy előadásának díszletébe 

azt hiszem egy színházi embernek felejthetetlen és kiváltságos lehetőség. (Czakó Máté) 

 

Nekem ez a két hét elképesztően emlékezetes és inspiráló volt. Régen nem volt már lehetőségem ilyen 

hosszú ideig, ilyen mennyiségű kulturális programon részt venni. A Varsói utcaszínházi fesztivál, a Varsói 

Színházi Intézet, Słobodzianek hite, a kortárs múzeumok mindkét városban, Kantor, Grotowski, az Ulica 

Fesztivál. A Színházi Intézetben látott előadásrészletek és az ottani hölgy előadása hihetetlen sok kreatív 

gondolatot indított meg bennem. Nagyon örülök annak, hogy egy olyan nép gondolkodásáról kaptam 

képet, akik hasonlóan hisznek abban amiben én. Akik nem adják fel az álmaikat és nem kötnek 

kompromisszumokat úgy, hogy erőszakot kövessenek el magukon. (Lakos Fanni) 

 

Nem voltam korábban Lengyelországban, amit tudtam-tapasztaltam korábban, az szinte kizárólag 

irodalmi, színházi és egyéb kulturális élményekből származott. Rendkívül pozitív kép alakult ki bennem a 

két hét során. Ha ezt konkretizálnom kell, akkor lenyűgözött az, hogy a lengyeleknél milyen fontos a 

kultúra – ez különösen szembeötlő volt a magyarországi állapotokhoz képest. És egy másik konkrét (ami 

ugyanakkor, ez a meggyőződésem, szoros kapcsolatban van a kultúra fontosságával), hogy az emberek 

általában is mennyivel igényesebbek. Nagyon fontos és pozitív tanulsága volt ennek a tizenöt napnak 

(Solt Róbert) 

 

Mindenképpen örülök neki, hogy megismerkedhettem a lengyel színház új drámaszövegekre épülő 

hagyományával. A Dramatyczny működési elve igazán irigylésre méltó. Ezt a módszert biztosan nagyon 

érdekes lenne otthon is kipróbálni, és ezzel jobban támogatni a kortárs magyar drámaszövegek 

létrejöttét. Szintén irigylésre méltó az a szakadatlan traumafeldolgozás, és múlttal való szembenézés, 

amivel a lengyelek a saját történelmüket kezelik. Tetszett a krakkói utcaszínházi fesztivál, jó volt látni a 

varsói Színházi Intézetet és a Rothko-kiállítást, emlékezetes volt az auschwitzi magyar barakk, jó volt 

feküdni Krakkóban a Visztula partján, Zsureket és melegszendvicset enni a zsidó negyedben, és sok jót 

írhatnék még a sok-sok közös bulizásról is... (Bíró Bence) 

 

Ha hajnalban egy hídon sétálsz vissza Varsóban, mindig a szivárványhoz érsz. Az uborkákat a pénztárgép 

mellől mérik a boltban és a legjobb macskajaj-gyógyír. A krakkói parkban az utolsó éjszaka egy 

hajléktalan kezébe nyomtam a söröm és magyarul köszönte meg. Izgalmas volt a színházi intézet, 

nagyon nagy élmény volt. A varsói kortárs múzeumot imádtam. Már majdnem megtanultam a venger-

polakot...:) (Tóth Réka Ágnes) 

 

Először is köszönöm az utat, nagyon hálás vagyok érte. A két legpozitívabb élmény a Lengyel Színházi 

Intézetbe tett látogatás volt, valamint az, hogy két hetet egy ilyen nyitott és kíváncsi közösségben 

tölthettem. A Teatr Dramatyczny produkciói távolabb állnak a színházról alkotott elképzeléseimtől. De 

találkoztam lenyűgöző színházi alkotásokkal is, és ezt a fajta színházat igyekszem a jövőben jobban 

megismerni (köszönöm a rengeteg anyagot, ami segít ebben). Hatalmas élmény volt Tadeusz Kantor 

Wielopole, wielopole című előadásának felvételét látni. Hasonlóképpen tetszett Warlikowski Vihara és 

Jarzyna Macbethje. Sajnos ezt a két előadást nem tudtam végignézni, de ha legközelebb Varsóban járok, 

első utam a Színházi Intézetbe vezet majd, hogy befejezzem őket. Még egyszer köszönöm az utat – sokat 

tanultam, szakmailag és emberileg is. A lengyel színházat ezelőtt alig ismertem – a tanulmányi úton sok 

élményt szereztem, és még több javaslatot arra vonatkozólag, hogy mit érdemes még felfedezni. 

Fantasztikus embereket ismertem meg, akik nyitottabbá tettek. Ha legközelebb visszajövök, első utam a 

Színházi Intézetbe vezet majd, és egy hétig ki se jövök onnan. Auschwitz szinte mindennap eszembe jut 

– örülök, hogy végre ott is lehettem. Irigylésre méltó az a mentalitás, amivel a lengyelek saját múltjukhoz 

viszonyulnak.  (Varsányi Péter) 

 

Leginkább a színházas programok között a magyar dráma esteket említeném, főleg az utána lévő 

beszélgetés meg Słobodzianek beszámolója a laboratóriumról. A másik legjobb a Színházi Intézet volt, 

nagyon lelkesítő volt, hogy így is lehet. Már eleve, hogy kijuthattunk, szerintem óriási dolog volt és 

számomra éppen az volt az érdekes, hogy a drámalab-os színházi stílus az eddigi lengyel színházas 
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élményeimnek ellentmond, teljesen más irány, de akkor ezek szerint ilyen is van. A színműsök pedig 

igazán aranyosak és minden más résztvevő is, úgyhogy jó ismeretségek születtek. Ráadásul még a 

lengyelt is felelevenítettem, jót tett. Neked Patrícia pedig tényleg nagyon köszönöm az egész szervezést-

tervezést és koordinálást. És még sok ilyet :) (Maksai Ágnes) 

 

A magyar drámairodalommal ellentétben, Lengyelországban nagyon jelentősek a női kortárs írók. A 

drámák tematikája is gyakran hasonló; önfeltáró, múltba visszatekintés általában női főhősökkel, kevés 

iróniával sok szenvelgéssel. A Lengyel Színházi Intézet megismerése rendkívül tanulságos volt. A Wiepole 

volt a legnagyobb színházi élményem, ez bábos szemszögből is nagyon érdekes! (Szenteczki Zita) 

Nagyon tetszett, hogy volt időnk megismerni Varsót és Krakkót is és a kötelező programokon kívül 

mindenféle egyéb látnivalót beiktatni az időnkbe. Nekem a múzeumok és a kortárs tárlatok nagyon 

tetszettek. A kortárs lengyel képzőművészetet látni kell, akár Varsóban, akár Krakkóban, mert csodás! 

Nagyon fontos volt szerintem a felolvasószínház, a magyar vonatkozás  és a személyes találkozás az 

alkotókkal jót tett az utunknak. A Gardénia egy tökjó dráma. (Czenkli Dorka) 

 

Patrícia! Köszönöm Neked a Varsói színházi intézetben töltött időt - igazán hasznos volt szakmailag, 

valamint a remek társaságot, a két hét intenzív együttlétet a dramaturg-hallgatókkal - akikkel egyetemi 

keretek között szinte lehetetlen az érintkezés... Rózsaszín ködben élek és a lengyel szemlélet határozza 

meg a mindennapjaimat. Köszönök mindent. (Lázár Helga) 

 

Jó volt látni, hogy a lengyeleknél közös ügy a színház. Nyár közepén, bőven az évad vége után több 

teltházas előadást is láttunk, minden apró jelből arra lehetett következtetni, hogy a színház kiemelten 

fontos számukra, a kultúrának jelentős hagyományokkal bíró szelete, és mint ilyen, elsősorban esztétikai 

vitákat generál a szakma meghatározó alakjai között. Ez irigylésre - és elsősorban utánzásra- méltó 

állapot a magyar viszonyok fényében. Több irányzatát is megismerhettük a kortárs lengyel színháznak, 

és az derült ki, hogy az alkotók elsősorban azzal vannak elfoglalva, hogy saját elképzeléseiknek a lehető 

leginkább megfelelő színházat hozzanak létre. Tanulságos volt betekintést nyerni a lengyel színház főbb 

irányzataiba, látni a feltűnően jól működő intézményeiket (Drámalaboratórium, Színházi Intézet), és a 

minderre fogékony közönségüket. érdekes volt némi rálátást kapni a lengyel színház főbb irányzataira. 

Nagyobb arányban találkoztunk a Słobodzianek által fémjelezett drámaközpontú színházzal, melyben a 

rendezői interpretáció, illetve a rendezői kézjegyek kevésbé fontosak, mint a drámai szöveg. A hangsúly 

így a szövegen van, és a színészi alakításokon. Magyarországon annyira erős a rendezői színház, hogy 

egy már-már elvárás, hogy az néző arról is benyomást kapjon, hogy a darabot színpadra állító rendező 

mit gondol érvényesnek és fontosnak az adott műből.  Érdekes volt szembesülni azzal, hogy az egyik 

legfontosabb lengyel színházban ez nem lényeges szempont.  A kortárs drámák szövege, témája, és 

frissessége gondolom részben áthidalja a problémát. Köszi még egyszer a szervezést, nagyon örülök, 

hogy megismerhettem Krakkót, és visszatérhettem Varsóba:) (Thury Gábor) 

 

Köszönöm a lehetőséget, az utazás és egy másik kultúra megismerésének lehetőséget. Annyira kedvet 

kaptam, hogy valamikor télen, ha összejön, szeretnék kijutni előadásokat nézni még Varsóba olyan 

színházakban, ahova most nem sikerült eljutni. Örültem a múzeumi lehetőségeknek. Még egyszer hála, 

minden jót és kellemes maradék nyarat! (Widder Kristóf ) 

 

Még egyszer köszönöm szépen, hogy részt vehettem ezen az úton, nagyon nagy élmény volt. Az a tény, 

hogy Varsó három színházában szinte kizárólag kortárs lengyel drámákat játszanak, olyan progresszív 

jelenség, mely a magyar - többnyire klasszikusokba kapaszkodó - színház számára is példaértékű lehet. 

Az egyik legnagyobb élményem, ami rögtön az Erzsébet-kori Londont idézte elém az volt, hogy 

megismerkedhettem a Dráma Laboratórium munkamódszerével, melynek lényege, hogy a dráma együtt 

lélegzik – változik - a rendezői koncepcióval, a színészi játékkal és a szakmai kritikákkal az akár két évet 

(!) is felölelő próbaidőszak során. A közép-kelet-európai Varsó egyik impozáns parkjában található 

Színházi Intézet olyan, mint egy szelet Nyugat-Európa: ide belépve az ember nemcsak az épület 

modernségén ámul, hanem azon a felfoghatatlanul nagy digitalizált színháztörténeti adatbázison is, 

amely meggyőződésem, hogy egyedülálló Európában, és amely olyan kincseket rejt, mint nem egy 

Grotowski – előadás eredeti felvétele… A krakkói Utcaszínházi Fesztiválban számomra nem is annyira a 

váltakozó színvonalú előadások nyűgöztek le, hanem az a társadalmi aktivitás, amit ezek a produkciók a 

krakkói utca emberéből kiváltottak – az emberek itt kíváncsiak színházra, nemcsak a szürke valóságban 

kívánnak létezni, s ez igencsak imponált nekem. Rendező-hallgatóként talán az volt a legnagyobb 

tanulság ebből a tanulmányi útból, hogy a rendezés művészetét úgy is fel lehet fogni, mint egy új, minél 
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tökéletesebb dráma megszületéséhez való bábáskodást, melynek során a szülész a háttérben marad, és 

engedi levegőhöz jutni a csodálatos kisdedet: a drámát. A tanulmányút csúcspontjának én a Varsói 

Színházi Intézettel való találkozást éltem meg: a vetítőterem hűvösében egy fél nap alatt pillanthattam 

bele Kantor, Grotowski, Warlikowski, Klata és még jó néhány nagy jelentőségű színházi ember 

munkásságába, és újra meggyőződhettem arról, hogy a rendezés igenis a színházcsinálás egyik 

legfontosabb része. A krakkói Utcaszínházi Fesztivált magamban „hangulatfesztiválnak” neveztem el, 

ugyanis az előadások olyan természetességgel ivódtak bele a városba, hogy mintegy a krakkói utcák 

legfőbb hangulati szervezőelemévé váltak egy-egy órácskára, mindemellett sajnos nem tudták kinőni 

magukat önálló színházi élménnyé. (Fábián Péter) 

 

Nehéz nem pozitívat írni. A szervezésből és az utazásból is rengeteget tanultam. Új erőt, új lelkesedést 

érzek magamban a lengyel vonal és a színházas vonal összekapcsolása felé. Nagyon jól esett nap mint 

nap hallani a nyelvet. Słobodzianek-nél olyan színházi struktúrával találkoztunk, amiről még soha 

életemben nem hallottam, nagyon érdekes volt. A Színházi Intézet láttán-hallatán pedig komolyan 

elszomorodtam, amikor eszembe jutottak a hazai viszonyok. Varsó a pörgés, Krakkó a nyugalom hete 

volt - mindkettő nagyon feltöltött, és jó sorrendben követték egymást. Lengyelországban, úgy tűnt 

számomra, hogy politikától és gazdasági helyzettől függetlenül a kultúra az egyik legfontosabb nemzeti 

kincs - ezt érdemes lenne eltanulnunk. Köszönöm szépen a lehetőséget!  (Zsigó Anna) 
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A TANULMÁNYÚT VISSZHANGJAI 

 

A tanulmányutat a magyar és lengyel szakmai sajtó is figyelemmel követte, az eseményt több 

tucat cikk, és többek között a Bartók Rádió „Súgólyuk” című műsora is tudósította. A 

résztvevők utazásuk során blogot írtak élményeikről: http://huszlengyel.blogspot.hu  

 

 

 

 

 

http://huszlengyel.blogspot.hu/
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