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Egy kibelezett szobában egy ágyat látunk, körülötte 15 szék, azon nézők, az ágyban egy lány 
fekszik. Nem tud felkelni. Az egyik széken egy fiú ül.  
-- 
Az előadás egy olyan kísérlet, amiben kerülni akartuk a hagyományos színházi dramaturgiát, 
idő és történet kezelés. Azt érdekelt minket, hogy ha egy látszólagos realizmus szintjére 
csupaszítjuk a színésszel való egy térben „létezést” az milyen törénetmesélési formáknak tud 
új utat nyitni. Mennyire tud kinyílni és felnagyítódni egy apró gesztus, és a részletek figyelése 
mennyiben tudja lassítani és tágítani a figyelmet. Ehhez egy nagyon minimális és intim 
környezetet kerestünk, ahol kevés néző, közel tud kerülni a játszóhoz. 
Egy másik fontos indító gondolat az volt, hogy az elmúlt 2 év eseményei (pandémia, 
gazdasági összeomlás fenyegetése, ökológiai katasztrófák, politikai depresszió) és a hozzá 
fűződő viszonyuk (telítettség, pánik, digitális elszigetelődés és függőség, tehetetlenség) 
milyen állapotokat eredményeznek és ez mennyire látszódik. Láthatóvá válik-e , megjelenik-e 
asszociációs szinten a nézőben anélkül, hogy egy koherens történetet mutatunk. Ehhez 
választottuk ki az ágyat, mint „helyszínt”. Az ágy tulajdonképpen a lehető legkisebb szoba. 
Eszünk, iszunk, alszunk, szeretünk, szorongunk, depizünk, punnyadunk benne. Sokan az 
elmúlt két évet is ott töltötték. Ha nem is fizikailag, de fejben. A pandémia alatt rengeteg 
ember élt meg mentális válságot és legyengülést, és sok kapcsolat szakadt meg. 
Az egy órás kísérlet egy ilyen tompa és irányvesztett légkörben játszódik. Egy fiú (Hrisztov 
Toma) és egy lány (Podlovics Laura) kapcsolatának hullámzó hétköznapjainak apró szilánkjait 
látjuk. Az előadás a színészekkel készült interjúk és improvizációk mentén inspirálódott. A 
kísérlet központi kérdése volt a színész aspektusa is – egy olyan játékmódot kerestünk, ahol 
kevesek és meztelenek mernek lenni, és ahol az ő viszonyuk is intimebb a nézőkkel. Két 
bábszínésszel dolgozva, talán még egyszerűbb is volt – a szavak nélküli mesélés, és mozdulat 
jelentésében vetett bizalom természetesen jött számukra. 

  
Végzős színházi hallgatóként valahol egy módszertani kísérlet (színészi és nézői kísérlet is 
egyben) : színészként el tudod-e hagyni az érdekesnek lenni kényszerét, és meg tudod-e 
engedni magadnak azt, hogy önmagadban és létezésedben legyél érdekes. Nézőként pedig 



annak a tapasztalásnak a kísérlete, miszerint el tudjuk-e engedni azokat az elvárásainkat, 
melyeket egy színházi előadással kapcsolatban támasztunk magunkkal és az előadással 
szemben. Egyáltalán mik ezek az elvárások? Egyáltalán mit jelent az, hogy valami 
szórakoztató? Mit jelent egy impulzusokkal túltelített világban egy olyan produkció, mely a 
lehető legminimálisabb impulzusokkal operál. Nézhető ez egyáltalán? Körbe szagoltuk, mi a 
viszonyunk a színházhoz most, 2022-ben végzősként, egy felfoghatatlanul változó világban, 
amiben a színház szerepe maga is változik. 
 
 
 


