
Szakmai Beszámoló

2020.

Nézem a tavalyi évben megfogalmazott szakmai célokat, melyek elég távolra
kerültek a megvalósítás mezejétől.

• Új produkciók évenkénti létrehozása koprodukcióban vagy saját bemutatóval, és
ezek repertoáron tartása - Az új produkció elkészült, sajnos kevesen láthatták, de
bizakodunk, hogy a Kecskeméti Magyarországi Bábszínházak Találkozóján már
bemutathatjuk a szakmai közönségnek is.

• Meglévő előadásaink repertoáron tartása – Repertoáron tartottuk a produkciókat,
de kevés alkalom volt játszani őket. Összesen 39 előadás megtartására volt
lehetőség. A programtáblát maponta néztük konstatálva, hányadik előadásunk
maradt el az évben.

• Állandó játszóhely működtetése, és a vidéki előadások megtartása, melyben a
hátrányos helyzetű aprófalvak is fontosak számunkra. - Öt hátrányos helyzetű
településen tudtunk bemutatót tartani, az állandó játszóhelyünkön 11-et, vidéken
28-at - Messze elmaradtunk a 2019-es év 176 előadásától.

• Határon túli vendégjátékok folyamatos szervezése – Szerveztük és újra terveztük,
újra és újra. Reméltünk és most bizakodunk, hogy ebben az évben...

• Koprodukc iós e lőadások lé t rehozása Nagyvárad, Szatmárnémet i ,
Sepsiszentgyörgy – Sepsiszentgyörggyel együttműködünk már, dolgozunk egy új
produkción, melynek gyártását és színpadra állítását legkésőbb 2021-őszén
szeretnénk megvalósítani.

• II. Karakulit Nemzetközi Árny-Játék Fesztivál és Kiállítás szervezése, lebonyolítása -
bizakodunk, hogy a következő évadban...

• Cirkuszi Mutatványos Kocsi új funkciójának kialakítása  -  folyamatban.

• A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó Betlehemi történetet c. produkciónkat online
elérhetővé tettük az internetes felületeinken.



ÁLLANDÓ PROGRAMOK  A  MÁRKUS SZÍNBEN, 
amik nem valósulhattak meg 

MESKETE – játszó színház  - magyar népmeséink nyomán.(120 percben) 

Játék, melyben a nézők aktív szereplőivé válhatnak az előadásnak. Jelmezbe bújva
próbálhatják ki a mese nyújtotta  szerepeket a zene, a mozdulat és a szó hatalmával. 

A XXI. századi, a technikai rohanás és számítógépes világban keressük
létjogosultságát a mesei-mítikus világnak, Nagy mértékben hozzásegíthet ahhoz, hogy az
egyre szaporodó ismereteinket, életformánkat, természeti és társadalmi környezetünket
harmóniába foglaló szemléletet és gondolkodásmódot teremtsünk. 

MESE SZÍN
 

Nem folytatódtak a Vasárnap délelőtti matiné előadásai és a bábkészítő műhelyek,
ahová családokat vártunk. Az őszi nyitáskor kihasználtuk a lehetőséget. Játszottunk
előadásokat, sőt meghívtunk több színházi produkciót vendégjátékra.

BEFOGADÓ SZÍNHÁZ
 

Évadterveinkben és működésünkben elsődlegesen a saját produkcióinkat
forgalmazzuk, de minden évben fogadunk be vendégelőadásokat is. Az elmúlt évben
Fabók Mancsi Bábszínháza Krisztus urunk és a furulya című előadását mutatta be több
alkalommal, továbbá egy vitaszínházi előadásnak adtunk pécsi helyszínt színházunkban. 

A Keret Alkotó Csoport Minden rendben lesz! című produkcióját játszotta, melyet
Kárpáti Péter mentorságával Khaled-Abdo Szaida írt és rendezett. A valóság szimulációs
improvizációs technikára épült előadás központi témája, a családon belüli drámai
helyzetek: a korai anyaság, és egy széthullott, de napjainkban sajnos megszokott család
élete. Az előadás befogadásával nem csak a színház palettája bővülhetett, hanem olyan
korosztályt és társadalmi réteget szólított meg, ami bővítette színházi nézőközönségünk
körét.

LÉTFENNTARTÁS MINDENEK ELŐTT
 

A 2020-as évben megfogalmazott cél: a létfenntartás mindenek előtt! 

Menteni kell a színházat!



Amit színházunk tehet meglévő szűkös anyagi hátterével, az az, hogy az elmaradt
előadások és utazások miatt felszabadult időt alkotó munkára fordítja. Profilunknak
megfelelő egyéb munkalehetőségeket keresünk, amivel kompenzálható a bevételi
kiesések egy része, így a munkatársak, kollégák megtartása is lehetséges.

Mivel bevételünk alig volt a produkcióink forgalmazásából, és színházjegyből is alig,
időnk pedig több a vártnál, így elfogadtunk két felkínált lehetőséget. Igaz, nem
professzionális színházi előadásokról volt szó, de bevételt hozott a színháznak. 

Egy pécsi polgári kör keresett meg minket a nyáron, és felkért bennünket, hogy
írjunk és rendezzünk meg számukra egy, a karácsonyi ünnepkörhöz köthető,
misztériumjátékot.  Bár nyílvános bemutató nem volt, az előadás készen áll, hogy pár
felújító próbával 2021. decemberében reprodukálható és játszható legyen. 

Címe: Karácsonyi Misztériumjáték

A másik felkérés a Harka Táncegyüttestől érkezett. A működésük húsz éves
jubileumára készülve kerestek meg minket, hogy készülő új táncjátékukban bábos
elemeket is használnának, és szívesen vennék, ha színházunk segítene nekik. Így
társrendezőként és bábtervezőként, kivitelezőként vettünk részt a produkció
elkészülésében. A bemutatót követően még két fesztivál fellépésre volt lehetőségük a
térségben. Ez ősszel  történt, mielőtt a járványhelyzet újra bezárta a kulturális tereket. 

Az előadás címe:  Harka legenda

HARKA LEGENDA 

A baranyai mondakincsben megtalálható harkányi és ormánsági vidék ősi
legendája, Harkány eredetmondája, a Harka leány legendája. Történetét több variációban
is lejegyezték, sőt az idősek még mesélik is. 

A téma feldolgozásában kerestük azt a lehetőséget, hogy hogyan tud egységet
alkotni a stilizált bábjáték és a néptánc. Baranya megye nemzeti kulturális sokszínűsége
bővelkedik táncos hagyománnyal. A táncok válogatásakor a karakterét vettük figyelembe,

Fő szempont volt, hogy mennyire tud illeszkedni a dramaturgiai vonalhoz, és
hogyan tudja erősíteni azt. A történet fő vonalát a mesélő elbeszélése közvetíti a
nézőknek, amit a mímes pantomim- és maszkos játékok etüdökkel egészítenek ki. Az
élő zenekari kíséret fontos szerephez jutott. Nem csak a táncok kíséretét adták, de a
történet epizódjainak hangeffektjeit is megszólaltatták, ami groteszkké és humorossá tette
a jelenetek pantomim játékait. 



KARÁCSONYI MISZTÉRIUMJÁTÉK - a polgári kör számára

Az előadás koncepciója

A játék dramaturgiájának jellemzője, hogy alapul veszi Jézus születésének
misztériumát az evangéliumból, és a bibliai teremtéstörténetet. Sokat merít a magyar
téli ünnepkör hagyományaiból: regölés, pásztorjáték, három király járás, valamint a
középkori iskoladrámák és misztériumjátékok néhány elemét is felhasználja a
történetvezetésben.

Az előadásban felhangzó dalok és zenék a magyar zenei folklórból válogatódtak.
Koncepció szerint három kórus énekli a dalokat: angyalok kara (egy női kar, többségében
leány gyermekek), pásztorok kara ( férfi kórus, idősebb és fiatalabb férfiak és fiú
gyermekek szerepük szerint: öreg pásztorok, bojtárok és a legfiatalabb “kicsikék”), és a
regösök kara (vegyes kar).

Díszlet tekintetében és látványelemeiben egyrészről a hagyományos betlehemes
játékok formanyelvét alkalmaztuk, másrészről a hagyományos paraszti kultúra eszközeit
gondoltuk újra és helyeztük új dimenzióba. A bábtáncoltató betlehemes tradicionális
bábfiguráit élő nagyságban jelenítettük meg. A jelmezek tervezésében fontos szempont
volt a jól láthatóság,  amit  fejre rögzíthető  óriás bábfejekkel  és  megnövelt méretű stilizált
jelmezekkel oldottunk meg. 

Az előadás dramaturgja és a rendezője: Vajda Zsuzsanna, 

tervezője és kivitelezője: Pilári Gábor .

Szereplők

Az előadás szereplői olyan felnőttek és gyermekek voltak, akik önként, szívesen
ajánlották fel idejüket, energiájukat és tudásukat az előadás létrejöttéhez.  39 fő vett részt
az alkotó munkában. Van közöttük muzsikus, orvos, pedagógus, mérnök, egyetemista,
középiskolás és kisdiák.

Az előadás  jelene és jövője

Az elkészült Karácsonyi misztériumjáték az elkövetkező években is meghatározó
értéket képvisel a város életében. Gazdagítani fogja a karácsonyi ünnep misztériumát a
térre látogató érdeklődők, családok, és a közösség számára is. Várható nézőszám 200-
250 fő./ea.



ÚJ BEMUTATÓ

EGYSZER VOLTAM...
árny és fényjáték kicsiknek és nagyoknak

(Bemutató dátuma: 2020. október 28.)

Az árnyjáték különös műfaja a bábjátéknak. Kultikus jelentőségű a hagyományos
keleti színházban, mint az indiai tholpavakoothu, a jávai wayang, vagy Kína több
tartományában is előforduló árnyjátékos előadások. Ezeknek tanulmányozásával már
évek óta foglalkozunk, és figyelemmel kísérjük a modern árnytechnikákat használó
színházi irányzatokat is.

Fényforrások, effektek

Az előadásunk legfőbb dramaturgiai szála a fény és az árnyék viszonyán alapul.

Csak az látható, amit bederít a fény, illetve a szereplők formája, sziluettje csak akkor

látható, ha megmutakozik a fényben. 

Árnyjátékunk próbafolyamatának első szakasza kísérletező - felfedező

munka volt, különböző fényforrásokat próbáltunk ki, fókusztávolságok beállításával,

és különböző textúrákkal előhívott fényeffektek létrehozásával. A pontos, jól

körülhatárolt árnybábok, sziluettek árnyvászonra való kivetítéséhez meg kellett találnunk a

legmegfelelőbb speciális fényforrásokat, fókusztávolságokat és a fényszögeket. 

Bábok, sziluettek, léptékek és arányok

Az árnyszínházunkban elsősorban képekben gondolkodtunk, é s e z

nagyszerű lehetőséget nyújt arra, hogy filmes technikákat használjunk. Alkalmas

totálképek részleteinek kibontására, mozgás illúziójának keltésére, tud nagyítani,

fókuszálni. A jelenetek közötti snittek teljes képváltásokat tesznek lehetővé. Az előadás

dramaturgiai szálához igazodva meg kellett találnunk azokat az arányokat, léptékeket



melyek meghatározták bábjaink optimális méreteit és formáit. A jelenetek

beállítása során volt lehetőség arra, hogy a megtervezett sziluettek, bábok, díszletek a

megfelelő nagyságban készüljenek el. Párhuzamosan készültek a “szereplők' a

próbafolyamattal, igazodva a rendezői instrukciókhoz. Különös figyelmet kapott néhány

bábmechanika is pl.: mozgó végtagok, nyitható madárcsőr stb. 

Rendezői koncepció

Lírai előadás, egy játék a fénnyel, fénykörökkel, amelyek láttatnak és

eltűntetnek. Megjelenésükkel cselekedtetik a szereplőket hol a színpadi dobogón,

hol a vásznakon, falakon. A fény játszik a szereplőkkel, felvillan, eltűnik, átváltozik és

átváltoztat. A fénykörök apró történeteket mesélnek el találkozásokról, megtalálásról,

önmagunkról és másokról.

A főszereplője egy kisgyermek, aki felfedezi a világot és önmagát. A jelenetek

élethelyzeteket modelleznek, amelyeket a néző gyermek már ismerhet. A

mindennapos környezetükben lévő tárgyak az előadás során átdimenzionáltan

jelennek meg pl.: az esernyő és kalap viszonyulásából lehet  lépcső, amin feljebb lehet

jutni, de kapcsolódhatnak úgyis egymáshoz, hogy ringó hajóvá lesznek, amiben már

utazni is lehet stb.

Fontos szerepet kap az előadásban a ritmus és a vers.  Hangulatot fejez ki,

máskor gondolatot idéz. Ezek a nyelvi jelek az előadásban az énekelt mondókákból és

pár soros versekből írt dalokból állnak.

Az előadás zenei koncepciója

Az előadás zenéje egy repetatív lüktető atmoszféra, ami a vásznon történő

árnyak játékát biztos környezetbe helyezi. A hangszerek választásánál figyelembe vettük a

célközönség, korosztály érzékenységét. Így töbnyire bőrös-, fa- ütős hangszereket,

csörgőket  használt a zeneszerző. De az eszköztárban szerepel a cimbalom és a furulya



is. A zene filmessé változtatja a bábjátékot, az effektek pedig hangsúlyossá teszik

a mozdulatot, amikor a bábokkal azonos időben megszólalnak.

Az alkotótársak névsora

Dramaturg:  Benkő Éva, drámapedagógus, mesemondó, népzenész (Sepsiszentgyörgy)

Rendező: Vajda Zsuzanna - Blattner Géza-díjas 

Látványtervező: Pilári Lili Eszter 

Zeneszerző: Pilári Áron (Füles Bagoly Tehetségkutató 2020. Legjobb zenész 1. helyezett )

Szakértői közreműködő, konzulens, árnytechnika: Páll Gecse Ákos - a Szempöl zenekar 
vizuál látványtervezője (Sepsiszentgyörgy)

Az előadást játsszák:

Vajda Zsuzsanna – bábszínész (Blattner Géza- díjas), 

Pilári Lili Eszter – bábszínész, 

Pilári Gábor - bábszínész (Blattner Géza- díjas), 

Pilári Áron - zenei közreműködő

A MIKULÁS SZOBÁJA

Kirakat játék

Kiállítás interaktív tárlatvezetéssel

A Mikulás 2014 decemberében költözött először a Márkus Színbe. Azóta minden

évben megérkezik. Pirosba-aranyba öltöztetett szobák várják a csoportokat, családokat.

Az idén  decemberben a megszorítások miatt a színházi kirakatba rendeztük be a

szobát, és interaktív játékra hívtuk a város családjait.

A Mikulás Szobájában rengeteg minden megtalálható, s mindnek története van.

3D-s nyitott kirakati “mesekönyvben” installált használati tárgyakról olvasható információs



táblákat helyeztünk el, mely személyes történeteket is elmesélt. A Nagy Mikulás Kvíz

játék az olvasott s látott információkat dolgozta fel. S a kirakati játékhoz kapcsolódóan

rajzpályázatot is hirdettünk.. Nem csak a városi közönség soraiból, de távoli

városokból is érkeztek pályaművek, így a Mikulás Szobájának híre túllépte a város határát

is, megelégedettségünkre. Megközelítőleg 1000 résztvevője volt a játéknak. 

Ez úton is köszönjük a kuratórium szíves támogatását, mellyel szakmai
működésünket támogatták.


