
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ AZ ÉLŐKÉP SZÍNHÁZ 2017.01.01.– 2017.12.31. KÖZÖTTI IDŐSZAKÁRÓL 

I. Bemutatkozás 

Az Élőkép Művészeti Közhasznú Egyesület 2004-ben alakult ugyanazzal a céllal, amit most 14 év múltán is követ: vizuális és 
interdiszciplináris színházi előadásokat, akciókat és élő képzőművészeti alkotásokat valósít meg. „Kevés művészformáció akad, 
amelynek neve és vállalt útja tökéletesen, mondhatni teoretikusan is összesimul, az Élőkép Társulat ilyen; elnevezése szakmai 
találat, a színpadi és nem színpadi műfajok felől közelítve egyaránt.” (Péter Márta, tánckritika.hu, 2013) 

Az Élőkép munkásságában meghatározó a formailag és tartalmilag újszerű látásmód kifejeződése, a képzelet feltárása, 
átélhetősége, illetve ennek átadása, amely során kép és forma, képzet és képzelet szerves egységet alkot előadóművészettel és 
installációval. Az Élőkép előadásai a honlapunkon www.livingpicture.org és a youtube oldalunkon 
https://www.youtube.com/user/livingpictureco megtalálhatók. A facebook-on külön lapja van a társulatnak 
https://www.facebook.com/Living-Picture-Theatre-and-Association-277313888961139/ és a népszerűségre való tekintettel 
külön oldala van a Tarot Labirintus projektünknek is https://www.facebook.com/Octopus-Tarot-Labirintus-210683335628321/ . 

Az Élőkép alapítója és vezetője Bérczi Zsófia, vizuális kommunikáció tervező, e sorok írója: „Előadásaimmal a nézők képzelőerejét 
szeretném megmozgatni, egyfajta meditációba szeretném vinni őket; az önismereti, filozófiai és metafizikai kérdésekkel alkalmat 
szeretnék teremteni arra, hogy szintről szintre megnyílhassunk univerzális összefüggések iránt. Transzcendens és 
természettudományos ismeretek, illetve különböző szakterületek, de leginkább a belső képeim inspirációjára alkotok, szeretnék 
hidat teremteni különböző diszciplinák (ipar- és képzőművészet, építészet, matematika, pszichológia, filozófia, vallás, 
geológia,..stb) és az előadó-művészet között.” 

Egyik legfontosabb, legnépszerűbb 2003 óta ma is működő interaktív személyes önismereti színházi projektünk az Octopus Tarot 
Labirintus

1
, melyben a látogatók egy útvesztőben egyénileg bolyongva egy-egy archetípust magukra öltve életük alakítását 

segítő személyes üzeneteket fogadhatnak a jelmezbe bújt Tarot Nagy Arkánumaitól. A hosszúéletű labirintusinstallációnak a 
Sziget Fesztivál felkérésre 2015-ben új bemutatója született – Ji Csing Labirintus

2
 címmel – melyet  a keletiek szent könyve 

inspirált. Több Élőkép előadás archetípusos alakokkal operál: önismereti szerepek – mint a különböző színű Tarot karakterek 
vagy a Ji Csing ősi minőségei; vagy olyan absztrakt figurák, melyek az emberi test bambuszvégtagokkal történő kiegészítésével 
jönnek létre – ezek szerepelnek a Geranos

3
 illetve a Darutánc

4
  c. előadásokban; vagy az elasztikus textilbe burkolt ember, aki így 

– személyiségjegyeik eltakarásával – színes, elvont formákat kelt életre – őket morfomán-oknak nevezzük. 2003 óta létezik ez az 
általam (B. Zs.) kitalált, számos projektben és előadásban megtestesült utópisztikus, absztrakt világ Morfománia

5
 néven. Ennek 

egyik színpadi szerkezetű előadása a Lepkévé válás – Konspiráció
6
, melynek bemutatója 2006-ban volt a Trafó-KMH színpadán. 

A Lepkévé válás egyik jelenete inspirálta a 2013-ban készült Élő felszín
7
 c. előadásunkat: a vízszinetesen kifeszített elasztikus 

textilre vetített képeket táncosok emelnek három dimenzióba és hoznak mozgásba. A morfománok az Élőkép 2018-ban 
bemutatott legújabb, a buddhista szabadító istennő huszonegy alakját meghívó darabjában – a Tara teknőjé

8
ben – ismét 

színpadra lépnek, ezúttal az univerzumban születő látható és főként láthatatlan keletkező és eltűnő fogalmi alakzatok 
megtestesüléseiként. 

2008-as bemutató volt a Taurin Cirkusz tagjaival készített Áramkörök
9
 c. előadásunk, melyben láthatatlan ruha és kalap alján 

világító körök jelezték a lények jelenlétét. Világító objektekkel dolgoztunk két másik előadásunkban is, csak itt már 
rádióhullámmal vezérelve: A Hullámtér

10
 világító hullámalakjai szintén archetípusos alakok, míg a 2015-ben bemutatott 

Fénygolyók
11

-ban különböző méretű világító gömbökből készült installációk segítik átélni és érteni Az angyal válaszol c. könyvből 
megelevenedő üzeneteket.  

Az orientális világban szerzett élmények alapján született meg A szőnyeg
12

 című, 2011-ben bemutatott egy időben négy néző 
számára színpadra alkalmazott interaktív, intermediális, sok taktilis élményt nyújtó előadásunk. 2013-ban az Etűdök alapszínekre 
c. esten újra színpadra állt a 2002-ben koreografált és az Inspiráció estek egyikén bemutatott 10 perc hosszú Változás kapui

13
, 

melynek alakváltoztató női karaktereivel azóta gyakran tartunk improvizatív akciókat különböző hazai és külföldi fesztiválokon 
Pirosruhások

14
 címmel, s mely alakokkal az idei új bemutatóban egész estés koreográfia létrehozását tervezzük Szalon címmel, 

egy régi vágyunkat teljesítve ezzel be. 2017-ben a híres pécsi orgonagyár alapításának 150. évfordulójára egy rendhagyó vizuális 
színház elemekkel fűszerezett  dokumentumszínházi bemutatóval készültünk Angster re-generációk

15
 címmel, melyben az 

egykor híres Angster József és Fia Orgona- és Harmóniumgyárra emlékezünk. 

II. Művészeti-szakmai szempontok  

                                                           
1 http://youtu.be/5oJsaeWlxMI 
2 https://youtu.be/K0Lk1VFAZcQ 
3 http://youtu.be/1Tvt4a_uiXU 
4 https://youtu.be/Z0-FJrI6NME 
5 https://youtu.be/RQ6nGToGmCg 
6 https://youtu.be/WvGN3p_VUd0 
7 https://youtu.be/NUPzKlpdFPI 
8 https://youtu.be/G0axRbQ0v4s 
9 https://youtu.be/W1c5DRqdfSg 
10 https://youtu.be/0E1MgOoSoJs 
11 https://youtu.be/fjZ0nBzBMi8 
12 https://youtu.be/xU0srzRwtj8 
13 https://youtu.be/BZx8HxRkb10 
14 https://youtu.be/4vgQhh0432M 
15 https://youtu.be/9SkoGHBiQgM 
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Tervezés: 

A művészeti koncepció tudatossága, következetessége 

Végzettsége szerint az élőkép művészeti vezetője, e sorok írója – a MOME-n végzett vizuális kommunikáció tervező, aki már az 
előtt színházzal szeretett volna foglalkozni, hogy ezt az egyetemet elvégezte, azonban Magyarországon nem volt olyan színházi 
szakirány, ami a vizuális színház felé közelített volna. Színházi ismereteit a későbbiekben számára meghatározó workshopokon – 
MAPA: Body lighting workshop, 2000 és Projection workshop, 2006 – egy szemeszter erejéig a vizuális színház legjobb 
iskolájában Jeruzsálemben a School of Visual Theater-ben és az elmúlt 15 évben a folyamatos saját munka során fejlesztette. 

A bemutatkozásban röviden kifejtett művészeti koncepció két alappillére az „archetípus” és a „transzcendens”. E két fogalom 
minden előadás központi mozgatórugója. Az „Élőkép” nevének jelentéséhez hűen nem is próbál hagyományos értelemben vett 
színházzá válni, hanem megmarad az (olykor beszélő) élőképek formanyelvénél. 

Tervszerűség az alkotói programban 

Az éves új bemutatók témáit mindig egy-egy régóta a felszín alatt bujkáló téma vagy forma indukálja. Az alkotás menetét 
tekintve egy-egy új bemutató mindig egy intenzív sok részében nem előre kitalált, csak határozott mankók mentén irányított 
folyamat, melyben a résztvevők alkotói kreativitása és a próbafolyamat jelenidejűsége teret kap. Egy-egy előadást sosem 
tekintünk befejezettnek, általában minden új bemutató előtt fejlesztünk rajta valamit. 

Tervszerűség forgalmazói programban 

Módszeres megkereséseken keresztül célunk, hogy a budapesti közönségen kívül egyre több vidéki és külföldi városba és 
fesztiválra is eljussunk.  

Szempontok: Igyekszünk egy adott továbbjátszáshoz tartozó vendégjátékokat egy időintervallumra csoportosítani, hogy relatív 
kevesebb próbával több előadást is meg tudjunk tartani. Két éve kezdtünk el tervezetten az előadásainkból feldolgozó 
foglalkozással egybekötött ifjúsági bemutatókat is szervezni, így forgalmazási szempont az is, hogy ha egy helyszínen 
megtartottunk egy felnőtt előadást, akkor a következő délelőtt tartsunk meg egy ifjúsági előadást is, így csak egyszer kell 
beépíteni, és kettőt tudunk játszani egy helyszínen, az utazás/szállítás/szállásköltség megoszlik, az utaztatás hatékonyabbá válik. 

Az is egy izgalmas lehetőség a számunkra, hogy bizonyos mozgásos előadásaink karakterei a mozgásnyelvükkel, 
gesztuskészletükkel fesztiválokon utcaszínházi produkcióként tudnak megjelenni, különösen a Pirosruhásokat hívják szívesen 
ország-világszerte, de a Lepkévé válás és (Morfománia) karakterei is több helyen vendégszerepeltek már. Tehát ilyen módon 
egy-egy színpadi előadás karakterei improvizatíven jelen tudnak lenni olyan fesztiválos közegben, ahol nem a folyamatos 
figyelem fenntartása, inkább a meghökkentés és a meglepetéskeltés a cél. 

Tudatosság a témaválasztásban és a befogadói célcsoport kiválasztásában 

Számunkra lényeges szempont az, hogy a nézők átlépjenek egy transzcendens világba. Nyilván minden színházi előadás célja, 
hogy a néző teljesen bevonódjon, nálunk talán annyiban más ez, hogy az Élőkép minden előadásában valamiféleképpen egy 
olyan világba szeretné bevonni a nézőt, ami számára nem a hétköznapi valóságából ismerős. Az előadásainkkal az élet 
láthatatlan összefüggéseit kutatjuk, vagy a sokezer éves ősi tudást illetve saját meglátásainkat különböző vizuális és rituális 
színházi eszközökkel szeretnénk megosztani. Az eszközök mibenléte szerint változó, hogy melyik előadásunkkal kiket tudunk 
megszólítani. A Tarot vagy Ji Csing Labirintusba az jön be, aki személyes kérdéseire szeretne válaszokat kapni, ezek az előadások 
azért igen népszerűek, mert az emberek jelentős része hisz abban, hogy léteznek orákulumok, amelyek segíteni tudnak, vagy 
felismerik, hogy az orákulumhoz kapcsolódni segít abban, hogy hogyan haladjon tovább az életében. A nézők itt személyes 
sorsuk univerzális összefüggéseire tekinthetnek rá, és a hétköznapinál nagyobb tudatossággal és megértéssel tekinthetnek az 
életükre.  E két előadásban csakúgy mint a többiben a médiumokat arra használjuk, hogy érzékennyé tegyük az embereket a 
kapcsolódásra az élet láthatatlan rendezőelvéhez. Azok az előadások, melyekben alig van szöveg, és szinte kizárólag a néző 
képzelőerejére van bízva a megfejtés, szintén elég népszerűek azok számára, akik szívesen utaznak a saját képzeletük szárnyán. 
A transzcendens téma még így is van, akinek nehezen befogadható. A kísérőszöveg mennyisége ritkán egyformán kielégítő a 
különböző igényű nézők számára, van akinek egyáltalán nem hiányzik (művészek), van, aki azt várja, hogy definíciókat kapjon 
arra, amit mutatnak neki (praktikusabb gondolkodású emberek). Mivel egyik nézőcsoportot sem szeretnénk elveszíteni, keressük 
azt a mesgyét, ami mindenkinek megfelel, vagy pedig igyekszünk lehetőséget adni ugyanannak az előadásnak a szöveges és 
szöveg nélküli verziójának megmutatásával (pl. Élő felszín).  

Célunk minden esetben a nézők kizökkentése a hétköznapi világból, szeretnénk őket tágabb dimenziókba röpíteni. A Fénygolyók 
c. előadásunkban egy nagyon nehéz témát dolgozunk fel képileg és verbálisan is – a láthatatlan világ rendjét – ami csak az erre 
fogékony nézőt szólítja meg, nem egy könnyen fogyasztható darab. Az előadások PR anyagában kommunikáljuk a témát, így azok 
jönnek el, akiket ez érdekel.  

Minden előadásunknak árnyalatokban változik a befogadói célcsoportja. A Tarot Labirintus c. előadásunk kifejezetten önismereti 
előadás, ami nagyon hasznos pályaválasztás előtt álló gimnazisták részére, és persze minden az önismeretre nyitott felnőtt 
részére. A befogadói célcsoportra az előadások elemzésénél külön ki fogok térni. 

A bemutatott produkciók életpályája 

Alakulásunk óta született előadásaink jelentős részét repertoáron tartjuk, és fejlesztjük, ezt nagyon fontosnak tartjuk. 
Ugyanakkor a megkeresés, igények függvénye is, hogy mely előadásokat játsszuk gyakrabban. Éppen ezért a minden évben új 
előadás létrehozása olykor erőltetett feladatnak tűnik a repertoáron tartott és időről időre megújított előadások mellett. 
Keressük minden darab közönségét, befogadói közegét, ez egy hosszú folyamat. A Tarot Labirintusban péládul 25 szereplővel 
dolgozom, és gyakran egy-egy bemutatóra a gárda 1/3-a lecserélődik, ami azt jelenti, hogy az újakkal előlről kezdek mindent, 



mivel teljesen egyéni a feladat, ezért a szerepet és annak 24 „arcát” teljes mértékben személyre szabjuk. Így ennél a 
produkciónál minden új bemutató, megjelenés részben egy új darab. Ezen kívül a többi előadásban nem feltétlenül a szereplők 
cserélődnek le, hanem valóban a tökéletesítés igénye motivál a fejlesztésre. Az darabok életpályáját tekintve a 2008-ban 
bemutatott Áramkörök kivételével minden Élőkép előadás repertoáron van – illetve az Áramkörök egy kisebb jelenete lett 
továbbfejlsztve a Hullámtér c. darabba. A Geranos c. előadás egyes elemei a Darutáncban élnek tovább, habár ezt az 
előadásunkat is 2016-ban játszottuk utoljára – ez technikailag egy nagyon nehéz és fizikailag kockázatos darab, mert bambusz 
gólyalábakon állva táncolunk, és a témája alapján (szakrális keleti táncadaptációl és fantáziák) szintén nem könnyű megtalálni a 
közönségét.  

Innováció: 

Talán a Élőkép erőssége éppen az innovatív, interdiszciplináris jellegében rejlik. Olyan nyelvezetet keresek minden alkalommal, 
ami újító, ami eltér a szokványostól, és ami az adott témához kapcsolódva hű marad az „élőkép” névhez. Több Élőkép-előadás 
bevonja a nézőket: interaktív egyéni és közösségi program a Ji Csing Labirintus, teljesen interaktív egyéni a Tarot Labirintus, 
vagy a megtapasztalás nem szokványos formáit kínáló közösségformáló erejű A szőnyeg. A többi előadásunk formailag a 
hagyományos néző és nézőtér viszonyban játszódik valahol a színház és a tánc határmesgyéjén, mozgásszínház, de annál még 
lényegesebb a vizualitás, a képzőművészeti és rituális szemlélet. Igyekszem minden esetben megtalálni a témához a formát, 
illetve a kedvenc formákhoz a témát – így van ez az archetípusos alakok: a morfománok, a daru-karakterek, pirosruhások vagy a 
világító hullámok esetben. Használunk több elektronikai vívmányt, mint önállóan világító, rádióval vezérelt színpadi 
díszletelemek és kellékek. A kinect használatát régóta tarvezzük, de nagyon nagy fejlesztés lenne, eddig nem volt rá még 
finanszírozási keretünk. A világításban, anyaghasználatban, mindenben keressük a nem hagyományos megoldásokat, 
interdiszciplinaritást. 

Visszacsatolás: 

Közönségkapcsolatok, közönségépítés 

Minden előadásunkról hírlevelet küldünk ki 4000 emailcímre, a facebook-on esemény készül, ami „sponsored” módon is 
megosztásra kerül. Közösségi oldalaink vannak a facebook-on: két facebook oldalunk összelike-ja 1250, látogatottsága elég jó, 
like-okat megosztásokat és megjegyzéseket is gyakran kapunk:  

https://www.facebook.com/Living-Picture-Theatre-and-Association-277313888961139/  

https://www.facebook.com/Octopus-Tarot-Labirintus-210683335628321/ 

A közönséggel leginkább a regisztrációhoz kötött előadásaink kapcsán vesszük fel a kapcsolatot (Tarot labirintus, A szőnyeg), és 
mivel a regisztrációhoz szükséges az emailcím megadása, utána könnyen meg lehet kérdezni visszamenőleg a látogatók 
véleményét is. Ahogy említettem, a Tarot Labirintus esetében személyes jellegéből is adódóan ott a legnagyobb arányú a 
személyes érintettség, onnan kapjuk a legtöbb és legpozitívabb visszajelzést, gyakran hosszú elemző leveleket kapunk. Nehéz itt 
ezeket összefoglalni, vagy egyet kiemelni közülük. A Tarot Labirintus esetében az anyagi lehetőségeken kívül az érintettségnek is 
jó mutatója az, hogy az emberek hány órát töltenek bent a labirintusban, hiszen a bent tartózkodás ára fél órás intervallumra 
van megadva. A hagyományos frontális előadásaink kapcsán kevésbé személyes a viszony a nézőkkel, itt az előadások utáni 
beszélgetések alkalmával kapunk visszajelzéseket. 

A facebook-on igyekszünk megtalálni az adott előadás témájához illő megfelelő oldalakat, és ott is népszerűsítjük az 
előadásokat. Sőt gyakran személyesen vesszük fel a kapcsolatot társadalmi csoportok vezetőivel egyfelől a darab témája szerint 
a tájékozódás miatt, később pedig a népszerűsítés miatt. Pl. Tara teknője esetében a Karma Kagyüpa közösség és Láma Csöpel, a  
Darutánc esetében a magyarországi Gurdjieff közösségek, A Ji Csing Labirintus esetében igyekszünk orientálódni minden keleti 
filozófik iránt érdeklődő csoport felé, a Fénygolyókkal Az angyal válaszol kiadója és olvasótábora felé, az Élő felszínt tudósok felé 
igyeksünk népszerűsíteni,  az Angster darabnál az orgonás szakembereket és orgonistákat szólítjuk meg a sok az Angsterekkel 
rokoni kapcsolatban állók mellett, de minden darab esetében fontos bázis a képzőművészet, pszichológia és filozófia iránt 
érdeklődők csoportja.  

Kapcsolatok oktatási intézményekkel: 

Mivel nagyon fontosnak tartjuk, hogy előadásaink eljussanak a fiatalokhoz, ezért az oktatási intézményekkel történő kapcsolatok 
kialakítása folyamatban van, és figyelmünket rajta tartjuk az ezirányú pályázatokon is. 2016-ban elkezdtük a pedagógiai 
feldolgozó programunkat a Fénygolyókkal (Burattino, Szinyei, Veres Péter Gimnázium), illeve már évek óta törekszünk arra, hogy 
a Tarot Labirintust az ifjúsághoz eljuttassuk, erre megtettük az első lépést a Burattino számára 2016-ban, idén 2018 júniusában 
pedig két gimnáziumba is el fogjuk vinni: a Veres Péter Gimnáziumba és a Xantus János Gimnáziumba, és ezután tervben van, 
hogy minden évben 2-3 iskolába eljuttassuk az előadást, hiszen meggyőződésünk, hogy ezzel sokat segíthetünk a fiataloknak. 
2017 folyamán az Élő felszínnel 2 ifjúsági előadást és feldolgozó foglalkozást tartottunk Miskolcon 140 iskolás számára, illetve 
Debrecenben 2 osztály részére. Az Angster re-generációkkal 2017 tavaszán két budapesti osztály, őszén Pécsett 180 iskolás 
részére tartottunk ifjúsági előadást és foglalkozást ennek kapcsán 8 iskolával vettük fel a kapcsolatot, 8 iskolából pécsi érkezett 
1-1 osztály. 

A Veres Péter Gimnáziummal a kapcsolatépítés folyamatos, eddig minden budapesti programunkon részt vettek. Az idei tervek 
között szerepel, hogy az Élő felszínnel eljussunk Pécsre a JESZ-be (itt két osztály fogja látni), Nagykanizsára, ahol a Vabababa 
művészeti iskola és a Hevesi MK a partnerünk, hamarosan megtarjuk az E10-ben a két előadást a Mus-e szervezésében 5 osztály 
részére, majd a pályázati év végén a Veres Péter Gimnáziumba megyünk el vele. A Fénygolyókat Pécsre és az E10-be visszük 
oktatási céllal, továbbá a nagy őszi Angster turnén minden helyszínen a felnőtt előadás mellett ifjúsági előadást is szeretnénk 
tartani. 

https://www.facebook.com/Living-Picture-Theatre-and-Association-277313888961139/
https://www.facebook.com/Octopus-Tarot-Labirintus-210683335628321/


Hazai és külföldi médiamegjelenés, kritika  

A sajtómappában részletesen megtalálható. 

Szakmai aktivitás, együttműködések: 

Hazai és külföldi vendégjátékok 

A Bethlen Téri Színház 2012 óta az Élőkép bázisa, ahol a Lepkévé válás kivételével bemutathattuk már az összes repertoáron lévő 
előadásunkat: A szőnyeg, Élő felszín, Fénygolyók, Hullámtér, Változás kapui, Darutánc, Angster re-generációk. A 2017-es év 
folyamán az a megállapodás született a színház és az Élőkép között, hogy egy idényben 1 bemutatót, 2 általam választott 
továbbjátszást és A szőnyeget mutatják be. Így 2016/17-ben az Angster re-generációkat mutattuk be és 2x továbbjátszottuk, és A 
szőnyeg volt még műsoron novemberben. 2018-ban szintén lesz ősszel egy Angster darab illetve az egy hét múlva tartandó új 
bemutatónknak – a Tara teknőjének – lesz egy további bemutatója májusban. 

A legnagyobb múltú kapcsolatot a Sziget Fesztivállal ápoljuk 2000 óta, ahol 2003-2014 között a Tarot Labirintus, majd 2015-től a 
Ji Csing Labirintus minden évben vendégszerepel, így volt ez 2017-ben és így lesz 2018-ban is. 

2017-ben két vidéki helyszínen mutathattuk be az Élő felszín c. előadásunkat, ahol 1-1 felnőtt előadás emllett 2-2 ifjúsági előadást 
tarthattunk: Miskolcon az Ifiházban, Debrecenben pedig a Vojtina Bábszínházban. 

2017-ben 2016 után másodszor játszhattuk a Tarot Kertet (Tarot Labirintus) a Varga Márton Kertészeti Szakiskola japánkertjében. 
2018-ban biztonsági szempontból megint a Kiscelli Múzeumba, a romtemplom kriptájába tervezzük az előadást, mert nagy 
szabadtéren az eső kockázata, s így most adok magamnak egy nyugodt évet ebből a szempontból. 

2017-ben három külföldi fesztiválon is vendégszerepelt az Élőkép: A Pirosruhások és A szőnyeg c. előadásunkkal meghívtak 
bennünket Taipeibe a négyévente megrendezésre kerülő World Stage Design Látványtervezők konferenciájára, ahol helyi 
táncosokkal dolgozhattam együtt, és ami nagyon nagy élmény volt. A legnagyobb visszhangja a konferencián kiállított Lepkévé 
válás – Konspiráció előadásunknak volt, ami az „emerging artists / performance design” kategóriában ezüst érmet nyert. A 
Tarot Labirintus a labirintus építménnyel együtt kapott meghívást a temesvári PLAI Fesztiválra, ami nagy kihívás és szép lehetőség 
volt a számunkra. Ettől teljesen függetlenül két héttel később ismét Temesváron tartottunk két vendégjátékot A Pirosruhások és 
az Angster re-generációk c. előadásainkkal a Temesvári Magyar Napok keretében. 

A Café Budapest meghívására 2017 októberében régi álmunk teljesült: a Pirosruhások impro-akciónkkal három szép, kiemelt 
budapesti helyszínen mutatkozhattunk meg: Szent István Bazilika, Hősök tere és Halászbástya.  

Nagyon nehezen sikerült megszervezni Pécsett az Angster re-generációk c. előadásunkat, holott az előadás leginkább Pécs 
városához köthető. Végül kifizetve a kötelezően magas bérleti díjat a Zsolnay Negyed a Bóbita Bábszínházban adott lehetőséget. 
Összesen 3 előadást tartottunk 350 néző számára. Szerencsére azóta a kapcsolat a pécsi Janus Egyetemi Színházzal létrejött, és 
2018 januárjában megtarthattuk náluk első vendégjáték sorozatunkat A szőnyeg c. előadásunkból. Bízunk a jó kapcsolat 
fennmaradásában, és tervben van idén három előadás továbbjátsszása is: Élő felszín, Angster re-generációk és Fénygolyók. 

Röviden megemlítem itt is a tervezett 2018-as együttműködéseket. Elindult az együttműködés a hatodik kerületi Eötvös 10 
Kulturális Színtérrel, itt tarthatunk bemutatókat az Élő felszínnel és a Fénygolyókkal 2018-ban. Meghívást kaptunk a 
Fénygolyókkal továbbá a Fény Mestere díjátadójára, ami egy rangos esemény. Új kapcsolatokat létesítettünk több vidéki 
intézménnyel, ahol főként az Angster re-generációk továbbjátszását tervezzük: Hevesi Sándor MK / Nagykanizsa, Régi Zsinagóga 
/ Szeged, Kalocsai Kulturális Központ / Kalocsa, Thália Színház / Kassa, Horváth Árpád Stúdiószínház / Debrecen, Csabagyöngye 
KK, Békéscsaba. Békéscsabán és Nagykanizsán továbbá az Élő felszín vendégszereplése, illetve Békéscsabán A szőnyeg 
vendégszereplése is a terveink között szerepel. A felsoroltak közül a szegedi MASZK-kal és a békéscsabai Csabagyöngye központtal 
már volt korábban együttműködés. 

Részvétel hazai vagy külföldi szakmai képzések, csereprogramokban, konferenciákon, workshopokon, ernyőszervezetek, szakmai 
szervezetek munkájában, fesztiválszervezésben 

2017-ben részt vettünk a taiwani WSD2017 nemzetközi konferencián a fent felsorolt előadásokkal és kiállítással, majd ennek 
kapcsán 2017-ben az Élőkép tgja lett az OISTAT magyarországi csoportjának. 

2017-ben meghívást kaptunk a temesvári PLAI Fesztiválra és a Temesvári Magyar Napokra. 

2018-ban a Sziget Fesztivál mellett az Ozora Fesztiválra kaptunk meghívást, és a 19th Intern. Rainbow Theatre Festival-ra 
pályázunk, melyet Szentpéterváron tartanak. Sajnos az elmúlt hónapokban volt több külföldi fesztivál pályázatunk, mely nem 
volt sikeres. A 2019-es Prágai Quadriennálén szeretnénk majd részt venni új előadással 2019-ben. 

Továbbá a listánkon vannak a következő vizuális színházi – színházi fesztiválok: 

http://www.pq.cz/en/; http://www.assitej-international.org; http://manipulatefestival.org/; http://www.nuku.ee/en/festival; 
http://www.euro-scene.de/v2/; http://www.wiesbaden-biennale.eu/en/; ...stb. 

2017-ben részt vettünk a Mus-e képzésen, több tagunk (Hrotkó Heléna, Gulyás Anna) tanít a MUS-e program keretében, és 
2018-ban pedig két Élő felszínt tartottunk a MUS-e hátrányos helyzetű diákjainak.  

Együttműködés hazai, határontúli magyar és külföldi művészeti szervezetekkel, alkotókkal  

Alkotók. Az Élőkép számos alkotóval működik együtt, a nevek az előadásoknál szerepelnek. Határon túli vagy határon túlról 
származó magyar alkotók: Gregory Chevalier (Franciaország), Kalmár Ákos, Antal Attila, Varga Heni (Szerbia), Molnár György, 
Luca Izabella, Szabó Ágnes (Románia), Szalay Heni (Szlovákia). 

Az Élőkép ahogy fent írtam részt vett a WSD2017 konferencián, és 2017-ben tagja lett az OISTAT magyar csoportjának. 

http://www.pq.cz/en/
http://www.assitej-international.org/
http://manipulatefestival.org/
http://www.nuku.ee/en/festival
http://www.euro-scene.de/v2/


A pályázó saját tevékenységének dokumentálása, nyilvános elérhetősége: 

 https://www.youtube.com/user/livingpictureco 

 http://livingpicture.org/ 

 https://www.facebook.com/Living-Picture-Theatre-and-Association-277313888961139/ 

 https://www.facebook.com/Octopus-Tarot-Labirintus-210683335628321/ 

 

III. Társadalmi szerepvállalás, közhasznúsági szempontok  

Aktivitás kulturálisan és/vagy társadalmilag hátrányos helyzetű csoportokkal való kapcsolattartásban:  

2017-ben Miskolcra és Debrecenbe vittük az Élő felszínt, ahol több iskolás csoport, köztük hátrányos helyzetű fiatalok is 
láthatták ingyenesen az előadást. A társulat tagja Zemlényi-Kovács Zoltán (Hoppárézimi) is, aki autóbelesete után nehezen jár és 
beszél, ugyanakkor különösen jó szellemi képességekkel rendelkezik, ő a Tarot Labirintusban A Bolond karaktere. A 2018-as 
évben az előadásainkat befogadó intézmények közreműködésével további iskolákkal tervezzük felvenni a kapcsolatot 
Budapesten és vidéken egyaránt.  

Szakmai oktatási, tehetséggondozási tevékenység:  

Elkezdődött az együttműködés a makerspace-szel (http://makerspace.hu/), ahol fiatalok részére vizuális színházi foglalkozásokat 
fogunk tartani. 

Önkéntes tevékenység, önkéntesek foglalkoztatása:  

Önkénteseket a Sziget Fesztiválon foglalkoztatunk, azonban az együttműködő alkotóknak, előadóknak olyan alacsony fizetést 
tudunk csak kifizetni, hogy az együttműködés nevezhető részben önkéntes munkának is. 

Közösségi hatás: 

Az előadásaink híre a lelkes nézők jóvoltából gyakran kérés nélkül is terjed. 

Székhely településen kívüli regionális vagy országos, határon túli tevékenység gyakorlata, hatókör: 

Magyarországi városok, ahol már jártunk előadással: Thealter – Szeged / Miskolc – Miskolci Napok, Ifiház / Szárnyas Sárkány 
Fesztivál – Nyírbátor / Bicskei Napok – Bicske / Csabagyöngye Központ – Békéscsaba / Harlekin Bábszínház, Tavaszi Fesztivál – 
Eger /  Zsolnay Negyed, JESZ – Pécs / Győrkőc Fesztivál – Győr / Szabadművelődés Háza – Székesfehérvár / Vojtina Bábszínház – 
Debrecen 

Külföld, ahol jártunk előadással: Örményország (Highfest – Jerevan), Irán (Fadjr – Teheran), Hollandia (Oerol Festival - 
Terschelling), Németország (Night of Science – Berlin, BIPOLAR – Schloss Bröllin, Night of Museums - Stuttgart), Franciaország 
(Lille 3000), Szerbia (INFANT), Olaszország (Forte Marghera), Románia (Temesvári Magyar Színház és PLAI Fesztivál – Temesvár). 

Átláthatóság: 

Honlapunkon fent vannak az éves közhasznúsági jelentések / beszámolók. 

 

IV. Hatékonysági szempontok  

Mutatószámok (néző-, bemutató- és előadásszámok) alakulása, tendencia:  

A 2017/18-as pályázati évben (2017.03.01-2018.02.28.), 3700 fő volt az éves nézőszám, plusz a WSD kiállítás nézői, akik ebben a 
számban nincsenek benne, pedig az elismerést e kiállításon nyerte az Élőkép. 

A 2016/17-es pályázati évben, úgy, hogy nem számolhattunk működési támogatással (de ennek ellenére merészen mínuszba 
mentünk, s végül szerencsénk volt és megkaptuk a korábban forásshiány miatt visszatartott pénzt): 3600 fő volt az éves 
nézőszám. 

A 2015/16-os pályázati évben érte el az Élőkép Színház az éves nézőszám maximumát: 4700 !!!! főt. Ennek ellenére a következő 
működési pályázaton forráshiányos listára kerültünk 3 millió forinttal, amit visszamenőleg is érthetetlen, és igazságtalan 
döntésnek érzünk. 

A 2014/15-ös pályázati évben: 2400 fő volt a nézőszám, amivel nem értük el az akkori pályázati kiírás szerinti minimumot (3000 
fő a budapestieknél), így 2015-ben csak államtitkári közbenjárással nem estünk el a minimális támogatási összegtől, egyébként 
az akkori kuratórium nem támogatta volna az Élőkép munkáját. 

A 2013/14-es pályázati évben: 1800 fő volt a nézőszám, és 2014-ben ezzel még 4 millió forint működési támogatást nyertünk 
ugyanezen a pályázaton. 

2012/13-mas pályázati évben megint magas, közel 3000 fő volt a nézőszám, 3.5 millió forintot nyertünk 2013-ban. 

Az előadásszámok az Élőkép esetében nem mérvadóak, mert van olyan előadásunk, amit 200-an néznek egyidejűleg, és van 
olyan, amin egyidejűleg 4 néző vehet részt, illetve két olyan projektünk is van, ahol egyénileg foglalkozunk a résztvevőkkel, itt 
egy előadás 4 óra hosszú, és ez idő alatt 50 (Tarot Labirintus) 100 (Ji Csing Labirintus) nézőt tudunk fogadni. Egy utcaszínházi 
produkcióval pedig számos néző figyelmét magunkra vonjuk, de nem jellemző, hogy egy néző végigköveti a mi 1 órás akciónkat. 

A bemutatók tekintetében 2013-ban előfordult, hogy 2 bemutatót is tartottunk (Etűdök alapszínekre, Élő felszín), a 
későbbiekben nehezünkre esik tartani az éves egy új bemutató követelményét, de átlagban kijön az éves egy bemutató. 2014-
ben nem volt, 2015-ben 2 új bemutató volt, a 2016-os bemutatónk átcsúszott 2017-re, és 2018 februárjában egy hét múlva 
múlva tartjuk a következő bemutatónkat. 

https://www.youtube.com/user/livingpictureco
http://livingpicture.org/
https://www.facebook.com/Living-Picture-Theatre-and-Association-277313888961139/
https://www.facebook.com/Octopus-Tarot-Labirintus-210683335628321/
http://makerspace.hu/


Éves előadásszám, látogatottság a befogadható nézőszámhoz képest (tárgyévet megelőző év terv- és tényadata, tárgyévi terv 
összevetése): 

2018-as évre 4800 nézővel tervezünk, ami reálisnak tűnik, hiszen az előadások továbbjátszásait tömbösítve tervezzük, minden 
helyszínen ifjúsági előadásokat is szeretnénk tartani, amelyekben a befogadó intézmények partnereink lesznek. Előre teltházzal 
tervezünk, de a gyakorlat az, hogy a Bethlen Téri Színházban átlagban a nézőtér 2/3-a telik meg, de más helyszíneken gyakran 
játszunk teltház előtt. Igyekszünk kihozni egy-egy vendégjátékból a maximumot a lehetőségekhez képest. 

Marketingcélú ráfordítások aránya a költségvetésben (tárgyévet megelőző év tényadata, tárgyévi terv viszonya): 

Adattáblában találhatók a pontos adatok. A terv az, hogy a lehetőségekhez képest, amik főként az ezen a pályázaton nyert 
összegtől függnek, menedzser és PR munkatársakat foglalkoztatunk, és a korábban felsorolt módszerekkel hirdetjük az 
előadásokat. 

Marketing-, PR koncepció (hagyományos és alternatív megoldások alkalmazása, költséghatékonyság szempontjainak 
érvényesülése): 

(Marketing = megismertetés, elfogadtatás, népszerűsítés továbbá piacelemzés, a nézők igényeinek és a kereslet felmérése.) 

Piacelemzést egy előadás elkészítése előtt még nem tartottunk. A gyakorlat mutatja meg, hogy egy-egy előadásra mekkora az 
érdeklődés, tudom, hogy az általunk válaszott témák és a formák nem a legnépszerűbbek, de talán elég különlegesek. Vállalom, 
hogy az Élőkép inkább maradjon egy kisebb színház, minthogy jól fogyasztható termékké váljon sokak számára. Ugyanakkor 
igyekszünk figyelni arra is, hogy lehetőség szerint mégiscsak minél több ember élvezze az előadásainkat. 

Az alacsony költségvetés ellenére az előadások PR kampányával szakembereket bíztam meg 2017-ben, a megbízottak a lehető 
legalacsonyabb árat adták (50.000/projekt). Egy kampány 80.000 lenne, ebben 6 tv és rádió interjú szerepelne, hírlevél és 
újságírók szervezése.  

A plakát+szórólap esetében 40.000 Ft-ba kerül alsó hangon egy előadás. A plakátban és a szórólapban kevésbé hiszek, hogy 
működik, viszont sokkal több munka előállítani, mint az internetes felületeken hirdetni, mint  

 Élőkép hírlevél 4000 fő részére  

 fizetős facebook esemény hirdetés (5-10.000/előadás) 

 sajtós hírlevél 

 rádió- és tv interjúk 

Amire igyekszünk odafigyelni az az előadások tömbösítése. Egyszer úgy, hogy ha lehet, akkor néhány felújító próba után többet 
játsszunk. De a legújabb terv az az, hogy minden vidéki meghívást összekötni feldolgozó foglalkozással egybekötött ifjúsági 
előadással, és így egy beállással kettő vagy több előadást is meg tudunk valósítani egy alkalommal. Sok esetben a színház intézi 
az előadások népszerűsítését. 

 

V. Gazdálkodási szempontok  

Pályázói aktivitás és eredményesség (hazai, EU-s, külföldi források): 

A működési támogatáson kívül alapvetően az NKA támogatásokat szoktuk figyelni, megpályázani mind a négy kategóriában (Új 
bemutató, Belföldi továbbjátszás, Külföldi továbbjátszás, Színházi nevelési pályázat), illetve gyakoriak a megbízási díjak, 
meghívások. 

Igazolt jegybevétel alapján igénybevett TAO-támogatás aránya a befogadható támogatáshoz képest: 

Mivel csak a Tarot Labirintus jegyeit értékesíti az egyesület, ezért egyelőre túl nagy bonyodalomnak látszott ebbe belevágni. A 
Bethlen Téri Színház, a Sziget Fesztivál, más fesztiválok maguk értékesíti a jegyeket, ami után mi nem igényelhetünk TAO-t. 
Ahogy lassan kitapasztalom a vidéki Művelődési Házak nem TAO-znak, gyanítom lassan rázódnak ebbe bele, nehézkesebbek, 
nem tudom. De amíg az Élőképnek egy személyben van művészeti és gazdasági vezetője, menedzsere, addig ez az ember 
biztosan nem fogja győzni, hogy még TAO-zzon is, pedig ebből talán egy kicsit több pénz lehetne... csak mennyivel? 

Állami forrásból kapott támogatás (EMMI-pályázat, minisztertől, elkülönített állami pénzalapoktól, egyéb központi, fejezeti 
kezelésű előirányzatból kapott /egyedi/ támogatás) aránya a pályázó összköltségvetésében SZJA 1%-os felajánlások aránya a 
költségvetés egészében (tárgyévet megelőző év tényadata alapján): 

 2017 EMMI 3.000.000  

 2017 NKA belföldi továbbjátsszás 1.500.000 

 2017 NKA külföldi továbbjátsszás 800.000 

 2017 NKA színházi nevelési pályázat 800.000 

 2017 NKA új bemutató (Tara teknője) 1.000.000 
Az SZJA 1% egyelőre nem volt számottevő. 

A pályázó saját bevételének (jegybevétel, értékesítési bevétel) alakulása a költségvetés egészében (tárgyévet megelőző év 
tényadata alapján): 

Netto 7.700.000 Ft volt a forgalmazási bevétel 2017-ben 



MEGVALÓSULT ELŐADÁSOK ÉS PROJEKTEK TÁBLÁZATA (2017.01.01. – 2017.12.31.) 
 

Előadás címe időpont helyszín RÉSZT-
VEVŐK 

ELŐADÁS 
SZÁM 

ÖSSZNÉ-
ZŐSZÁM  

Angster re-generációk 2017. 02. 22. Bethlen Téri Színház, Budapest 8 1 100 

Élő felszín 2017. 03. 31. Miskolci Kulturális Központ, Miskolc 3 3 180 

Élő felszín 2017. 04. 26. Vojtina Bábszínház, Debrecen 3 3 100 

Angster re-generációk 2017. 05. 15-16. Bethlen Téri Színház, Budapest 8 2 120 

Tarot Labirintus 2017. 05. 27. Varga M. Iskola, Japánkert, Budapest 25 1 50 

*Lepkévé válás - Konspiráció 2017. 07. 1-9. WSD2017, Taipei, Taiwan - kiállítás 2 - SOK 

*Pirosruhások 2017. 07. 4-5. WSD2017, Taipei, Taiwan 5 2 400 

*A szőnyeg 2017. 07. 7-9. WSD2017, Taipei, Taiwan 2 22 90 

Ji Csing Labirintus 2017. 08. 07-15. Sziget Fesztivál, Budapest 25 14 1200 

*Tarot Labirintus 2017. 09.09-10. Plai Festival, Timisoara (Temesvár) 27 3 150 

*Pirosruhások 2017. 09. 23. Temesvári Magyar Napok, Temesvár 5 1 300 

*Angster re-generációk 2017. 09. 24. Temesvári Magyar Napok, Temesvár 9 1 50 

Angster re-generációk 2017. 10. 05. Bethlen Téri Színház, Budapest 9 1 50 

Pirosruhások 2017. 10. 11-13 Café Budapest, Budapest 5 3 500 

Angster re-generációk 2017. 10. 19-20. Bóbita Bábszínház, Zsolnay Negyed, Pécs 9 3 350 

A szőnyeg 2017. 11.03-05. Bethlen Téri Színház, Budapest 3 15 50 

∑∑     75 3690+ 

 

A2017-BEN MEGVALÓSULT PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE 
 
ANGSTER RE-GENERÁCIÓK (BEMUTATÓ) – Egy orgonakészítő dinasztia sorsa – interdiszciplináris dokumentumszínház 

Angster re-generációk 2017. 02. 22. Bethlen Téri Színház, Budapest 8 1 100 

Angster re-generációk 2017. 05. 15-16. Bethlen Téri Színház, Budapest 8 2 120 

*Angster re-generációk 2017. 09. 24. Temesvári Magyar Napok, Temesvár 9 1 50 

Angster re-generációk 2017. 10. 05. Bethlen Téri Színház, Budapest 9 1 50 

Angster re-generációk 2017. 10. 19-20. Bóbita Bábszínház, Zsolnay Negyed, Pécs 9 3 350 

VIDEÓ rövid: https://youtu.be/9SkoGHBiQgM 
totál: https://youtu.be/9bvrUg636dA 

KRITIKA,2017 

„Bérczi Zsófia, Angster-unokaként a múlt század közepén államosított, pécsi 
Angster-orgonagyár történetét rendezte meg Angster re-generációk címmel az 
általa létre hívott Élőkép Színház társulatával, és bár az előadás inkább egy 
szépen szcenírozott emlékműsor benyomását kelti, mégis hiányt pótol a maga 
helyén. Hiányt, a már nemlétező gyár, a szívvel-lélekkel alkotni akaró 
mesterember és a szent megszállottságot generációkról generációkra 
átragasztani képes hit hiányát. (...) Interdiszciplináris színházi előadás ez, ami 
mégis döntő módon a dokumentumokra, a dokumentálásra épít. (...) Grégory 
Chevalier akcentusával hitelesíti ezt az orgonaépítő lángelmét, a szívós, 

munkaszerető Angster-dinasztia alapítót. Mesélése magával ragad, az iparosságig vezető vándorútja kézzelfoghatóvá 
testesedik, és megérteni, megélni szavait hallgatva: az akaraterő, a csendes, hangya szorgalmú alázat célba ér. (...)  Ebben a 
dramatizált, színészi játékkal tolmácsolt történetfolyamban felbukkannak, eltűnnek a Bethlen Téri Színház színpadának 
sötétjében a történet játszói. Mint jelenések elénk állnak, elmondják a rájuk szabott sorokat, majd ismét belevesznek a tér 
sötétjébe. A szándék szép és világos: érhetővé, megfoghatóvá, mementóvá tenni azt, ami másfél évszázad távlatából talán 
még a helyben lakó pécsiek számára is már csak legenda számba menő emlékfoszlány.  (...) az Élőkép Színház ezen 
előadásának egyetlen élőképe: fehér, terebélyes, méreteiben mindenen túlnövő szatén „leple”, mely hatalmas kúpot 
(harangot?) formáz. Leplének földet súroló szegélye óriás hulla-hopp karikával merevítetten impozáns, hódolatra, hódolásra 
indító összkép. Aztán eme kúp központját a nőalak helyett orgonasípok veszik majd át – az apoteózis finom, túlzásokat, 
hatásvadászatot messzire elkerülő, főhajtásunkat életre hívó zárókép ez.  (...) ... megrendüléssel gazdagított főhajtás az 
orgonaépítő Angster család esetében hiánypótló és elengedhetetlen nemzeti és egyéni szükségletünk. ”  

(Csatádi Gábor: „Kalapáccsal verik be a csavart, potszekfoglalo.hu, 2017)  

További interjúk, cikkek 2017-ből: 
http://www.pecskertvaros.hu/angster-jozsef-ukunokaja-tetszik-az-a-zsofia-amelyet-tolvaly-ferenc-alkotott 
http://pecsone.hu/cikk/56/interju-portre/szamomra-a-csalad-a-feltetlen-szeretet 
http://168ora.hu/kultura/volt-egyszer-egy-orgonagyar-az-angster-csalad-szinre-lep-143598 

KÖZREMŰKÖDŐK:  

https://www.potszekfoglalo.hu/2017/11/17/kalapaccsal-verik-be-a-csavart/
http://www.pecskertvaros.hu/angster-jozsef-ukunokaja-tetszik-az-a-zsofia-amelyet-tolvaly-ferenc-alkotott
http://pecsone.hu/cikk/56/interju-portre/szamomra-a-csalad-a-feltetlen-szeretet
http://168ora.hu/kultura/volt-egyszer-egy-orgonagyar-az-angster-csalad-szinre-lep-143598


Szereplők: id. Angster József: Grégory Chevalier; ifj. Angster József, bíró: Kalmár Ákos; Angster Erzsébet, Jusztusz elnök lánya 
és más nőalakok: Hrotkó Heléna; Angster Imre, Jusztusz elnök, Erkel Sándor, rajztanár: Takács Máté; id. Angster József apja, 
céh elnök, Kosovits, Weich Péter: Kontúr Balázs; Ösmerős, asztalosmester, Weiss úr, Szautner Zs., Stach Mihály, Budavári 
Attila, versmondó: Molnár György; Angster Judit, nagynéni: Szalay Heni; Előadás- és látványterv, filmbetétek, narráció: Bérczi 
Zsófia; Díszletkészítő: Tankó Barnabás, Tankó Károly; Jelmezkészítő: Fodor Krisztina; Színpad- és fénytechnikus: Galkó Janka; 
Rendező: Bérczi Zsófia (ifj. Angster József unokája) 

ÉRTÉKELÉS Az előadás egy dramatizált emlékest, melyben a semmivé lett orgonagyár vezetői és dolgozói, az Angster család 
szereplői, illetve ma is élő orgonával foglalkozó generációk, szakemberek mint fotókról megelevenedő „beszélő fejek”, élőképek, 
riportalanyok mesélnek nekünk önmagukról és az orgonagyárhoz, annak sorsához való viszonyukról. A dokumentumszínházi 
előadást elvont víziók tagolják. Az orgonagyár utolsó vezetője B.Zs. nagyapja volt. Nagyapámhoz egyik fontos emlékem az, hogy  
ül és mesél nekem. Amikor nagyapám mesélt, megállt az idő, belekerültem abba a törétnetbe, amit mesélt. Többek között ennek 
köszönhető, hogy nagyon otthonosnak érzem a formát, melyben az előadás megvalósult. 

Mivel az Élőkép sosem tervezte, hogy hagyományos színházi előadást hoz létre, ezért ez ebben az esetben sem merült fel, 
ugyanakkor a tervezési fázisban egy idő után elkerülhetetlennek látszott a szöveg használata. Kifogott rajtam az az irány, hogy 
csupán vizuális elemek segítségével reflektáljak nagyapám és őseim nehéz sorsára, úgy éreztem, hogy nagyon fontosak a szavak. 
Mivel ükapám naplóját olvasmányosnak találtam, hamar megjelent előttem az a lehetőség, hogy az egyes alakok, akik abban 
feltűnnek, mint jelenések jelenjenek meg a színpadon, s azt is tudtam, ezzel a módszerrel hű maradok az „élőkép”-ességhez, és 
nem utolsó sorban szokatlan formát választok, melyet én innovatívnek érzek. Sokan kritizálták a formát, mondván, hogy ez egy 
„színpadra állított rádiójáték”, vagy hasonlók. Nekem ez inkább pozitív kritika volt, mert éppen ezt szerettem volna. Olyan 
módon bemutatni ezt a történetet, ahogyan mind számomra a leginkább közelálló – hiszen őszintén csak úgy lehet beszélni, ha a 
rendező a magáénak érzi – és az élőkép névhez is hű marad. A kritikák szinte figyelmen kívül hagyják e tényeket, s azt is, hogy az 
előadást több vízió, vizuális színházi jelenet teszi olykor elemeltté. Számomra fontos erény az is, hogy a játszó előadók közül 
szinte senki sem prózai színész, hanem prózát is jól előadó, zeneileg is képzett táncosok. Így fordulhat elő, hogy egyszercsak 
balettozni vagy énekelni kezdenek.  
Az előadásnak sokak – főként a témához kötődő emberek – körében nagyon népszerű, és 2018 őszére, amikor ugyan az 

évforduló már elmúlt, de a gyáralapító halálának 100 éves évfordulójára emlékezhetünk, az Élőkép eddigi legtöbb helyszínen 

zajló „turnéját” tervezzük, főként olyan városokban (Pécs, Szeged, Kassa, Kalocsa, Debrecen), ahol a legnagyobb Angster orgonák 

találhatók. 

ÉLŐ FELSZÍN – vizuális színházi előadás 

Élő felszín 2017. 03. 31. Miskolci Kulturális Központ, Miskolc 3 3 180 

Élő felszín 2017. 04. 26. Vojtina Bábszínház, Debrecen 3 3 100 

 
VIDEÓK ajánló narrációval: https://www.youtube.com/watch?v=ZxvprZ-cBrg 
teljes előadás narrációval: https://www.youtube.com/watch?v=GYOiNa8Rw-E 
rövid ajánló narráció nélkül: https://www.youtube.com/watch?v=NUPzKlpdFPI 
teljes előadás narráció nélkül: https://www.youtube.com/watch?v=BENAyKmTdAY 

KRITIKAI SZEMELVÉNY, 2014 

„Az első perctől kezdve a produkció hatása alatt voltam, lenyűgözött, ahogy a felszín egy 
másodpercre sem áll meg, folyamatosan lélegzik, pulzál, akárcsak az ember... (...) A Társulat 
a természettudományok és a humán tudományok közti éles határvonal összemosására 
törekszik. Ugyanis tényleg nem tudom eldönteni, hogy az előadás befogadásával a 
természettudományok vagy inkább a művészet iránt érdeklődő néző kapott többet: Bérczi 
Zsófiának és csapatának sikerült eltalálnia és kitágítania azt a mezsgyét, ahol a két diskurzus 
találkozik. Ennek azért is van jelentősége, mert Magyarországon (is) számtalan módon 

próbálják a diákokat a természettudományok felé terelni, mert hiány van az irántuk érdeklődőkből. Ha ez tényleg így van, az 
Élőkép Színház előadásait örömmel ajánlom az iskolák figyelmébe. (...) Várakozással és feszültséggel teli volt a légkör, az ember 
nem tudhatta, hogy a következő pillanatban, mi fog kitörni, mi keletkezik. (...) a produkció egyszerre volt vizuális színház és 
bábszínház. A színészek egyszerre voltak táncosok, színészek, bábok és bábozók. Ott voltak, de mégsem voltak ott. Láttuk őket, 
de mégsem láttuk őket. (...) Nagyon remélem, hogy ez az egyedi, magas kvalitású produkciókat bemutató társulat népszerűsége 
nőni fog, és az Élő felszínt sokan megtapasztalhatják - az iskolások, a természettudományok vagy éppen a művészetek kedvelői.”  
(Szlávik Dóra: Az univerzum tánca, prae.hu, 2014) 

KÖZREMŰKÖDŐK: Előadók: Hrotkó Heléna, Dulics Éva, Bérczi Zsófia; Zeneszerző: ifj. Kurtág György; Tervezés-rendezés: Bérczi 
Zsófia 

ÉRTÉKELÉS Az Élő felszín jó kedvcsináló a geológiához, a természetföldrajzhoz, ezért már régóta szerettük volna feldolgozó 
foglalkozással egybekötve a fiatalokhoz is eljuttatni.  2017-ben ez végre sikerült! Nagyon jól működött mind a miskolci Ifiházban 
mind a debreceni Vojtinában feldolgozó foglalkozással együtt az előadás. Az Ifiházban gimnazisták láthatták, míg a Vojtinában 10 
éves korú gyerekek. Mindenki nagyon élvezte a foglalkozást, melynek része, hogy a gyerekeknek pl. ki kell találniuk, hgy melyik 
formát, hogyan hoztuk létre a felszín alatt. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZxvprZ-cBrg
https://www.youtube.com/watch?v=GYOiNa8Rw-E
https://www.youtube.com/watch?v=NUPzKlpdFPI
https://www.youtube.com/watch?v=BENAyKmTdAY
http://www.prae.hu/article/7073-az-univerzum-tanca/


OCTOPUS TAROT LABIRINTUS - interaktív személyes önismereti előadás 

Tarot Labirintus 2017. 05. 27. Varga M. Iskola, Japánkert, Budapest 25 1 50 

*Tarot Labirintus 2017. 09.09-10. Plai Festival, Timisoara (Temesvár) 27 3 150 

VIDEÓK rövid videó: https://youtu.be/U_0XhcnEoCQ 
hosszú videó: https://youtu.be/ULCfTFW6blc 

KRITIKAI SZEMELVÉNY, 2014 
„(...) Az útvesztőben a Segítőkkel találkozva ki-ki saját  „ előadását "  alakítja,   és miközben 
beszélget,   meditál,   vagy verseket   értelmez,   előbb-utóbb a többi résztvevőt is 
megszólítja.   Csakhamar furcsa,   mikroközösségi hangulat alakul ki,   amelyben cinkos,  
 útitárs és  –  valamiféle különös értelemben  –  tükör mindenki:  „ Az izgat,   hogy vajon mi 
lehet az,   ami mindannyiunkban közös,   mi ennek a közösnek az egysége,   és ezek az 
egységek hogyan függenek össze egymással " –  fogalmazza meg Bérczi Zsófia.    (...)   
A   Labirintus egy cseppfolyós,   lélegző és amorf matéria,   ami a folytonos átváltozás 
állapotában van.   (...)   belsejében zajló esemény ugyanis nem körvonalazható   egy adott 
fenoménként,   amit ki-ki saját nézőpontja,   tudása és aktuális fizikai-szellemi állapota 
szerint interpretálhat.   Mert ami benne történik,   az nem egy lehatárolható valóságban  
( bármit is értsünk rajta ) ,   hanem a befogadók fejében,   tehát egymás melletti 
valóságokban,   a sokféleség virtualitásában játszódik.   Ha tetszik,   egy test nélküli,   tárgy  

 nélküli,   mise en scène nélküli és reprodukálhatatlan   potencialitás az,   ami zajlik,   és ezt csakis a szubjektivitásban  ( vagy a 
temporalitásban )  vagyunk képesek érzékelni.   A   Labirintus így legalább annyiféle formát és alakot   (Gestalt )  ölt(het ) ,   ahány 
résztvevője tízéves pályafutása alatt kipróbálta.  (...)  
A   Labirintus tehát egy sajátos,   de alapvetően színházi törvények szerint irányított,   önműködő birodalom,   egy itt és most zajló   élő 
adás,   az elsődleges világ   felforgatott hasonmása.   Úgy is fogalmazhatnánk,   hogy a résztvevők élményeinek egymás mellett 
hömpölygő bahtyini   karneválja,   ami lényegét tekintve a  ( gömbtükör felületén meg-megtörő )  tekintet sokféleségével játszadozik.  
 Az elemzésnek éppen ezért a   perspektíva szétszóródásából és szeszélyességéből kell kiindulnia,   és el kell számolnia azzal,   hogy a  
 Labirintus nemcsak   szinkretizmus  ( vagyis olyan jelenség,   amely többféle nézőpont egyidejű jelenlétét teszi lehetővé ) ,   de   sűrítés 
és folyamatos   eltolás is,   éppen ezért pontosan olyan,   mint az álommunka.   Nem véletlen,   hogy az egyes életszobákban zajló 
események is egy-egy álomhoz vagy meditációhoz hasonlóak.   Az Arkánumok ezt a hatást mély empátiával és koncentrációval 
fokozzák.   A labirintus közepén álló Földanya  ( Sarlós Ágnes )  például egy képzeletbeli utazásra hív,   ahol miközben légzésünk 
lelassul,   és  „ belső kameránk "  segítségével megmásszuk az előttünk tornyosuló,   meredek hegyet,   ő a gyerekkor nyugalmából 
felderengő énekszóval kíséri utunkat ;  a Hold  ( Szabó Vera )  pedig egyik álmát meséli el a hintaágyban szendergő résztvevőnek:  
„ Az igaz jövendőbe vezető biztos utak egyike  –  mert létezik hamis jövendő is  –  arrafelé haladni,   amerre egyre jobban elfog a 
félsz. " 
A   Labirintusba ágyazott szituációs játékok önmegismerő-önfelfedező helyzetek sokasága.  (...) tehát a  „ másik pillantásában " 
 értelmezhető térdarabka,   ami lényegénél fogva sosem válik leleplezhetővé.   Ez a térszilánk azonban a résztvevő szubjektív 
mezejébe furakodva pillanatokon belül átszakítja a retinát,   és ha nem is a személyiség határait,   de az abban fellelhető utópiára 
szomjazó sóvárgás   területeit mindenképpen felnyitja.   Ezért lehetséges,   hogy   a bolyongók  –  akár elfogadják az ezoterikus és/vagy  
 keleti hagyományokból kiinduló mikrovilág relevanciáját,   akár nem  –  képesek lesznek feloldódni a   Labirintus világában,   és 
betartani annak játékszabályait.   A performansz sikere már ezen a ponton eleve garantált... "   
(Komjáthy Zsuzsanna, Identitás-útvesztőben, Színház c. folyóirat, 2014/október, 22-24. oldal) 

további kritikák, írások: 
Komjáthy Zsuzsanna: Identitás-útvesztőben, szinhaz.net, 2014 
Zöldi Anna: Az élet labirintusa, revizoronline, 2014 

ÉRTÉKELÉS Ehhez az önismereti előadáshoz olyan szereplőket keresek, akik érett, önálló gondolkozással és pszichével 
rendelkeznek, hiszen az előadás jellemzően nagyon megnyitja a látogatókat, és ezt az állapotot nekik viselniük és kezelniük kell. 
Ennél fogva viszont senkitől sem várhatom el és nem is akarom elvárni, hogy egy előre megírt szerepet betanuljon. Fontos, hogy 
a személyes interaktív helyzetekben hitelesen, önmagából, meggyőzően tudjon megszólalni. Az alapkoncepcióm az, hogy 
minden szereplő velem együttműködve, együtt gondolkodva a saját archetípusából szabadon, asszociatíven kialakítsa a szerepét, 
majd egy adott sémára kidolgozza a 24 tükrözést, mellyel fogadja majd a látogatókat. A szerepkönyveknek általában van lekötött 
és van improvizatív része, melynek aránya a szereplők alkatától függően változhat. Az is változó, hogy én mennyire határozom 
meg a szerepet, van akinél több, van akinél kevesebb önállóságot engedek. 
Szakmai szempontból – és a bemutató, új előadás kategória kialakításának szempontjából is – fontos, hogy 25 szereplőt készítek 
fel a szerepére minden évben, és általában a szereplők egyharmada új, és az új szereplőkkel általában új, számukra testhezálló 
szerepeket szoktam kidolgozni. Van, hogy az új szereplő szívesen felhasználja a korábbi szerepkönyvet, csak megváltoztatjuk, 
átírjuk, de van, hogy teljesen elvetjük, és új szerepkönyvet, új szerepet dolgozunk ki a számára. Ez egy-másfél hónap feszített 
munkát jelent nekem minden előadás előtt. Természetesen, ha egy évben többször játszhatjuk az előadást, akkor arányosan 
nem kell sokkal több időt szánni a felkészülésre. 
2017-ben a Varga Márton Kertészeti Iskola Japánkertjében egy napra valósulhatott meg az előadás, illetve szép lehetőséget 
kaptunk a temesvári teljesen román szervezésű PLAI Fesztiváltól szeptemberben, ahol évek óta először a labirintus installációban 
3 turnust tudtunk játszani. Nagy élmény volt számunkra a román közönség érzékenysége és intelligenciája. 

https://youtu.be/U_0XhcnEoCQ
https://youtu.be/ULCfTFW6blc
http://www.szinhaz.net/index.php?option=com_content&view=article&id=37166:identitas-utvesztben&catid=99:2014-oktober&Itemid=7
http://www.revizoronline.com/hu/cikk/5250/elokep-tarsulat-octopus-tarot-labirintus/


KÖZREMŰKÖDŐK: Szereplők: 1. Mágus: Bodócs Dia 2. Papnő: Balogh Janka 3. Uralkodónő: Törzsök Kata 4. Uralkodó: Zemlényi-
Kovács Barnabás 5. Próféta: Fenyvesi András 6. Válaszút: Földvári Eszter 7. Kocsihajtó: Buczkó Bence 8. Igazságosság: Tímár 
Dorka 9. Remete: Tankó Barnabás 10. Sorskerék: Szabó Ági 11. Erő: Marosán Médea 12. Akasztott: Molnár György 13. Halál: 
Fenyvesi Boga 14. Mértékletesség: Bérczi Zsófia 15. Ördög: Várnai Ginka és Gregory Chevalier 16. Torony: Kontur Balázs 17. 
Csillag: Csikós Nóra 18. Hold: Sipos Orsolya 19. Nap: Hrotkó Heléna 20. Ítélet: Jobbágy Bernadett 21. Világ: Varga Heni 22. 
Bolond: Zemlényi-Kovács Zoltán 23. Föld: Gulyás Magda 24. Kapu: Dulics Éva; Művészeti és projektvezető, rendező: Bérczi Zsófia 

 

LEPKÉVÉ VÁLÁS - KONSPIRÁCIÓ – vizuális színház 

*Lepkévé válás - Konspiráció 2017. 07. 1-9. WSD2017, Taipei, Taiwan - kiállítás 2 - SOK 

VIDEÓK  

rövid videó (Bakelit, Budapest, 2012) youtu.be/WvGN3p_VUd0 
teljes dokumentáció (Bakelit, Budapest, 2012)  youtu.be/hUekoEpENf4  

 

KRITIKAI SZEMELVÉNY, 2016 

„Bizonyos szempontból a Lepkévé válás akár lehetne a legvallásosabb darab is, 
amit a Fadzsr Fesztiválon valaha játszottak. Az ember kifejlődése során kifejtett 
erőfeszítéseinek metaforikus megjelenítése arról, hogy megszabaduljon az összes 
köteléktől, ami általa vagy benne köttetett. 

Az előadás elején spermiumokat láthatunk puha és nyúlékony lepellel körülvéve. 
A kifejlett formájukat el sem lehet képzelni ekkor, de egy célirányos folyamatban, 
amit metamorfózisnak neveznek, lépésről lépésre körvonalazódni kezd, és addig 

tart, míg a teremtmény el nem éri kifejlett formáját pont úgy, ahogyan az ember, aki egy spermiumból többszöröződött egy 
teljes emberré. Egy ponton már a világnak sincs kapacitása hogy tovább nevelje, ebből adódóan akár a széttört bábból előjőve, 
ebből a világból is szabadulnia kell. A Lepkévé válás a feltámadás-szerű attitűddel sejthetően feltételezi, hogy az ember 
tökéletesedésének folyamata hasonlít a hernyó lepkévé válásához. Folyamatosan a finomodás fele tart, és persze szükségesek a 
nehézségek, melyek próbára teszik a jóság és az igazság felé vezető úton. 

A Lepkévé válás másik jellegzetessége az előadásmód, ami megpróbálja minél valósabban bemutatni ennek a fejlődő 
folyamatnak a természetét, melynek a lepkévé válás stációit dokumentáló képek szerint gyakran tanúi lehetünk. Ebben a fajta 
előadásban magától értetődő, hogy az előadó csoport nagyon kreatívan alkalmazza az eredeti képességet, hogy eredeti és 
érdekes képet alkosson a színpadon. A nehézség szükséges állapot a művészi kifejezéshez és jelzés a művészektől, hogyan 
lássunk jól és használjuk megfelelően az adottságainkat. 

Tehát a Lepkévé válás az emberiségről szól, egy előadás, ami teljesen az ember kifinomulására összpontosít, a humanizmusra 
és az összes emberi lény együttélésére és egyesülésére a közkedvelt irányzat ellenében, ami szétválasztani, röghöz kötni 
akarja őket. Ez a darab megpróbál tisztán az ember kifejlődéséről szólni, ami az istenközpontú vallásokban az összes vallási és 
ideológiai orientáció ellenére közös vonásként jelenik meg.” (Magyar fordítás Paulik Fanni; International Quran News Agency, 
http://www.iqna.ir/fa/news/3469418/سی ردی ه-دگ روان شدن-پ تی- عاری-روای ت س الش-از-ا سان-ت یر-در-ان س ی-م عال شد-و-ت   (ر

További kritikák, írások 2016-ból a Fadjr Fesztiválról angol nyelven: 
http://en.mehrnews.com/news/113824/Becoming-Butterfly-on-wings-of-imagination-visual-arts 
http://www.tehrantimes.com/index_View.asp?code=252405 
http://theaterfestival.ir/quick-review-of-numerous-foreign-plays-of-34th-fadjr-theater-festival/ 
Ezeken kívül 8 kritika és 3 interjú jelent meg perzsául helyi újságokban a 2016 februári fesztiválrészvételünk után. 

ÉRTÉKELÉS A pályázati időszak legnagyobb elismerése volt, hogy a Lepkévé válás – Konspiráció, mint a WSD2017-en 
(látványtervezők 4 évente megrendezésre kerülő nemzetközi konferenciája, amit az OISTAT szervez) kiállított előadás, elnyerte az 
emerging artists/performance design (azaz  komplex design – látvány, díszlet, jelmez, fény) kategóriában az ezüstérmet. 

A Lepkévé válás az egyik legszebb, de a legnehezebben megvalósítható előadásunk, két bő nap alatt tudjuk felépíteni a díszletet 
és beépíteni a lámpákat, projektorokat. Emiatt nagyon nehezen találunk befogadó helyet neki, mert ha adnának is ennyi napot, 
akkor túl nagy ára lenne. Ráadásul próbálni is nagyon nehéz, hiszen vannak jelenetek, melyeket díszlet nélkül igen nehéz is 
próbálni. Mindezek miatt keressük a lehetőségeket, és fontos lenne, hogy egymás után több előadás legyen leszervezve ahhoz, 
hogy igazán érdemes legyen ismét bemutatni.  

 

PIROSRUHÁSOK – improvizatív akció 

*Pirosruhások 2017. 07. 4-5. WSD2017, Taipei, Taiwan 5 2 400 

*Pirosruhások 2017. 09. 23. Temesvári Magyar Napok, Temesvár 5 1 300 

Pirosruhások 2017. 10. 11-13 Café Budapest, Budapest 5 3 500 

 
VIDEÓ Szeged, Thealter Nemzetközi Színházi Fesztivál, 2014: http://youtu.be/4vgQhh0432M 
 

http://www.iqna.ir/fa/news/3469418/دگردیسی-پروانه-شدن-روایتی-استعاری-از-تلاش-انسان-در-مسیر-تعالی-و-رشد
http://en.mehrnews.com/news/113824/Becoming-Butterfly-on-wings-of-imagination-visual-arts
http://www.tehrantimes.com/index_View.asp?code=252405
http://theaterfestival.ir/quick-review-of-numerous-foreign-plays-of-34th-fadjr-theater-festival/
http://youtu.be/4vgQhh0432M


KRITIKAI SZEMELVÉNY, 2002 
„A darab előadói testhezálló, látványos, vadpiros jelmezekben jönnek a színre. 
Alakjukra simuló ruhájuk tulajdonképpen egy textil-cső, amelynek két végébe kör 
alakú merevítő került. A ruha alapállapotában, a lábszárra eresztve kettős 
szoknyának látszik, ám csuklyaként felhúzható a fejre, vállra is, utóbbi esetben az 
olasz reneszánsz által oly kedvelt tondó hatását keltve. (..) Az előadók e különös 
dresszt hol elegáns estélyiként viselik, hol gegforrásnak használják. 
Megjelenésükkor széles karimájú, piros kalapot viselnek hozzá: külsejükben 
egyszerre idézik Richelieu bíborost a történelmi filmekből (ezúttal nőalakban) és 
egy hatvanas évekbeli francia divatlap Nizzában lencsevégre kapott címlap-

modelljét. Mókás, tipegő (és a szoknya által ügyesen rejtett) járásuk pedig az orosz néptánc elhíresült női gördülő-suhanására 
emlékeztet.” (Halász Tamás, Ellenfény (színházi folyóirat) 2003/1-2) 
 
ÉRTÉKELÉS Jó, ha egy színházi fesztivált utcai események szinesítenek, hiszen így mindenki, aki az utcán tartózkodik, 
megszólítható – a fesztiválnak is jobban híre megy. Izgalmas kihívás előadóként felhívni azoknak az embereknek a figyelmét, akik 
esetleg nem tervezetten csöppennek az előadásunkba. És nem utolsó sorban örömteli, felszabadító játék a jól ismert, 
begyakorolt mozdulatok improvizatív kontextusba helyezése. 
Idén három fesztiválon vendégszerepeltünk ezzel a népszerű akciónkkal, közte egy rangos taiwani konferencián a WSD2017 
kasérőrendezvényén a Scenofesten. Mivel forráshiány okán nem tudtuk a magyar táncosokat kiutaztatni, kértem, hogy 
biztosítsanak 4 helyi önkéntes táncost. Nagy élmény vot a számomra velük dolgozni: nagyon ügyesek, pontosak ugyanakkor 
fegyelmezettek és szerények voltak. 
A temesvári és a budapesti fellépéseinken volt egy újításunk: élő harmónikajátékra improvizáltunk. Illetve az impro mindig azt 
jelenti, hogy vannak konkrétan kidolgozott részek, s közte van az improvizáció. 

KÖZREMŰKÖDŐK: Előadók: Hrotkó Heléna, Szalay Heni, Bodócs Dia, Varga Heni, Bérczi Zsófia; Tervezés-rendezés: Bérczi Zsófia 
 
A SZŐNYEG - keleti ihletésű, vizuális, filozofikus kamara előadás négy néző részére 

A szőnyeg 2016.11.04-06. Bethlen Téri Színház, Budapest 3 20 60/70 

VIDEÓK ajánló: https://youtu.be/xU0srzRwtj8 
Szkéné Színház, 2011 https:// youtu.be/Q3QBKhM3rm4 

KRITIKAI SZEMELVÉNY, 2018 
Néha megéljük a színház csodáját. Olyankor meglepetten és hálával tapasztaljuk, 
mekkora erő rejlik ebben a művészeti ágban, mennyi lehetőség: hogy ötletek 
kimeríthetetlen tárháza. 
A szokatlan forma is segíthet ehhez, az interaktivitás – vagy olyan elemek 
bevonása, amelyek ritkák egy adott kultúrkörben, s érintkeznek más területekkel. 
Ilyen a rituális színház, ebben vettek részt nemrég Pécsett az Élőkép Színház 
látogatói a JESZ meghívására. 
(...) Amikor elérkezett az időnk, megkezdődött az a vezetett, meditatív, imaginatív 
utazás, amely egészen bizonyosan felejthetetlen marad minden résztvevőnek.  A 

játékra, lelkigyakorlatra, tréningre, lélekmasszázsra, spirituális szeánszra emlékeztető óra a színház – s a létezés – meglepő 
dimenzióira nyitotta rá (test)tudatunkat. Kényeztető érzékletek, hangok, fények és illatok, tapintható felületek vonzották be az 
utazót. Szívesen meginterjúvolnám az alkotókat, van-e számottevő különbség a nézők viselkedésében, akad-e, aki zavarában 
nem tud belehelyezkedni a különös szituációba s kényelmetlenül érzi magát, avagy szándékosan nem követi az utasításokat. 
Némi összpontosításra, kíváncsiságra, nyitottságra és bátorságra volt szükség ahhoz, hogy észrevegyük a teendőinket. 
Másképpen: ottlétre, jelenlétre a térben. Már kezdetben is: miután levetettük a cipőnket s elfoglaltuk a helyünket a szőnyeg 
négy sarkán, a helyzetben – s a szavak nélkül felkínált lehetőséggel – bátrabban és szabadabban élő nézőtársakat látva elkezdtük 
lapozni az ülőkénkre tett képeskönyvet. Ebből értesültünk arról, hova is tartunk. Belehelyezkedünk a térbe, s alávetettük 
magunkat hol a hangnak, hol a fénynek. Saját lábunk alól elmozduló fénytalpak vezetnek bennünket a folyton változó dűnéken. 
A multimediális varázslat következtében zuhanunk, sivatagról sivatagra járunk, pörgünk-forgunk. A puha szőnyeg, a minta- és 
színorgia beszippantja a résztvevőt, s hamar eloldódik külső meghatározottságaitól. Egyszer csak megjelenik az ajtónyílásban a 
fekete köpenyes nő, csak a szeme látszik, nem szól, de leguggol mellénk, közel hajol, kezébe veszi kezünket, mozdulatait 
lekövetjük, érezzük rózsaillatát. S elindulunk a rózsakertbe. Térd- és vállmagasságban tucatnyi „rózsatő” várja, hogy gondozzuk.  
(...) A végére érve s a terem minden zugát bejárva áll össze: az esküvő, melyen részt veszünk, szövetségkötésünk előjátéka az 
örökkévalóval, a halállal. A fénycsóva végül visszavezet az első szőnyegre, annak közepére irányul: négy aprócska rózsafejet 
vihetünk magunkkal búcsúzóul, emlékeztetőül. Megrendülve távozunk erről a rendkívüli foglalkozásról, ahol vendégek voltunk, 
kitüntetettek és beavatottak.  S immár azon kivételezettek közé tartozunk, akik egy néhány fős színház közönsége lehettek. 
Exkluzív „nézői”, inkább részesei egy vizuális-filozófiai-zenei imaginációnak. (Gilbert Edit: Ittlétünk módozatai, art7.hu, 2018)  

ÉRTÉKELÉS A szőnyegnek ez a pályázati év több bemutatkozási lehetőséget hozott: elsőként lépte át a főváros, majd országunk 
határait is. Pedig az ősbemutató 2011-ben volt a Szkénében, s a 2012 óta immár ötödszörre fogadta be a Bethlen Téri Színház, 
mégis el kellett telnie 6-7 évnek ahhoz, hogy más városokban is bemutatkozhasson. A türelem és a darab rózsakertje valamilyen 
összefüggést mutat... 

http://art7.hu/szinhaz/elokep-szinhaz-a-szonyeg-oberon-tarsulat-orokseg-pecs/


Hosszas tervezés előzte meg a rózsakert kiutaztatását Taiwanba, mert cargo módon nagyon drága lett volna, így meg kellett 
oldanunk saját feladott poggyászként, ahol pedig nincs olyan matrica, ami megakadályozná, hogy egy csomagot dobáljanak. 
Sikerült Tankó Barmabásnak egy olyan keretet építenie, ami kiállta a sanyarú szállítás próbáját is szerencsére, és a rózsák 
épségben visszaértek. Nagyon nehéz volt az előadást a WSD2017 Scenofestjén megvalósítani ilyen módon, hogy semmilyen 
támogatást nem katunk rá, és csak annyit vihettünk, ki ami poggyászként feladaható volt. Így például kartonpapírból készítettük 
el pár óra alatt a helyszínen a kupola nélküli szentélyt, vagy egy helyi asztalossal legyártattuk, majd otthagytuk a rózsatalpakat. 
Nagyon magunkra hagyva éreztük magunkat az ott tartózkodásunk alatt, kivéve akkor, amikor a tényleges beépítésre került a sor, 
mert akkor hirtelen 15 fénytechnikus tanuló sürgött körülöttünk. Kicsit bizarr érzés volt a számunkra „keleti” darabot előadni egy 
olyan országban, ahol a mi keletünk tőlük nyugatra fekszik. A sok nehézség ellenére hálásnak éreztük az ottani közönséget, és az 
ottani maximalizmust mutatja, hogy minden előadásra megszervezték a 4 nézőt, pedig a sok éves tapasztalat mutatja, hogy ez 
nagyon nehéz, mert mindig vannak, akik nem jönnek el. 

A pécsi vendégjáték is nagy öröm volt: Pécs a szülővárosom, és 2017 előtt nem sikerült egy előadásunkat sem elvinni ebbe a 
városba, míg ebben az időszakban végre megtört a jég. A JESZ egy nagyon jó helyszín A szőnyeg számára. 

KÖZREMŰKÖDŐK: Alkotók: Bérczi Zsófia, Tankó Barnabás Sivatagtemplom fotók, könyv, a fekete asszony szövegei és hangja: 
Bérczi Zsófia A szőnyeg meséjét írta, a szőnyegmotívumokat inspirálta: Tankó Barnabás A szőnyeg meséjét elmondja: Szarka 
Fedor Guido Rózsakert A rózsák tervezője: Terebessy Tóbiás Elektronikai fejlesztés: Csutorás Márton A rózsák szövegei: 
bölcsességek Antoine de Saint Exupery – Citadella c. művéből; Szoftverfejlesztés, elektronika, technika, világosítás: Tankó 
Barnabás Tervezés, rendezés: Bérczi Zsófia 
 
JI CSING LABIRINTUS - interaktív személyes önismereti rítusszínházi előadás 

Ji Csing Labirintus 2017. 08. 07-15. Sziget Fesztivál, Budapest 25 14 1200 

VIDEÓ rövid ajánló:  https://youtu.be/K0Lk1VFAZcQ 
hosszú videó, 2016-ból: https://youtu.be/bnuR4I990do 

KRITIKAI SZEMELVÉNY, 2015 

Visszatekintve, most is ámulok az Élőkép Színház tagjainak összetételén. A sokféle, 
hiteles lelkiségen. A szerepjátszók kreativitásán, kitartásán. A nyitottságon. A 
tiszteleten. Ezt éltem meg, valahányszor az összes résztvevő, Kuák és Beavatottak, 
a folyamat egy pontján összegyűltek a Középtérben, és a csengő hangjára felnéztek 
a domború mennyezettükörbe, amely gyönyörű, színmintás egységgé rántotta 
össze a teret, és benne minket. Ezt éltem meg akkor is, valahányszor a feketeruhás 
Beavató bekísérte hozzám az új csoportot, és a szertartás forgatókönyve szerint 
mélyen meghajoltunk egymás előtt. A Ji Csing Labirintus – szereplőként is – 
beavatja az embert. Üzenetek, élethelyzetekre adott válaszok közvetítőjévé 

váltunk. A szó legteljesebb értelmében interaktív színház, a szereplő és látogató közti bizalmas, kétszemélyes helyzetek akár a 
mozgások, akár a meditáció közben hatványozott erővel érintik meg a résztvevőket. Közben a trigram-szerepek, az Ég, a Föld, a 
Hegy, a Tó, a Dörgés, a Víz, a Tűz és a Szél megteremtették azt a biztonságos közeget két idegen között, ahol a szimbólumok 
nyelvén könnyebb a megnyílás, egyszerűbben áramlik az üzenet. (Burns Katalin: Bolyongás a Ji csing labirintusban, prae.hu, 
2016) 

További kritikák, írások 2017-ből: 
http://szinhaz.hu/2017/08/15/jatek_a_szenttel 
https://www.femcafe.hu/cikkek/lifestyle/ji-csing-labirintus-sziget-fesztival-2017-beszamolo?page=1 

ÉRTÉKELÉS A Sziget Fesztiválra 2017-ben immár tizennyolcadik alkalommal kaptunk meghívást. A Ji Csing Labirintus c. interaktív 
rítus-színházi előadásunk 2015-ben született, 2017-ben a Sziget Fesztiválon másodszor futottunk neki. Egy Sziget alatt napi 8 
órában 7 napon át folyamatosan tartjuk az előadásokat, egy előadáson 8 látogató vehet részt (a táblázatban mégis 4 órát, azaz 12 
ilyen kört vettem egy előadásnak, mert egyébként nagyon magas előadásszám jönne ki). Mivel a labirintus nyolcszögletű, formája 
jól illik a Ji Csing hagyományhoz, nem beszélve magáról a bambusz vázról. A szereplők a Pa Kuát, azaz a Ji Csing alapját képező 8 
trigrammot (ősegységet) személyesítik meg benne, ezen kívül a labirintus bejáratnál egy Beavató indítja a nézőket útnak, az út 
végén pedig egy Összegző zárja le az élményt egy közös zenéléssel, énekléssel. A játék menete: 

1. Beavatás egyidejűleg 8 fő részére történik. A látogatók feltesznek egy kérdést. Kipörgetik maguknak a két trigramjukat a bagua 
kerékkel, beragasztják a füzetbe a jelentésüket, felkötik az öveket és felteszik a kalapokat. Bevezetjük őket a középtérbe.  

2. Egyéni utak. Rituálisan bemutatkozik először az öv szerinti karakter, majd a kalap szerinti karakter. Az öv szerinti alsó karakter 
egy kelléket is adva hozzá instruálja a látogatót, hogy az alsó minősége szerint milyen módon mozogjon a labirintusban. Útnak 
indul, útja közben a felső minősége, a kalapja szerinti karakter a hexagramja és azon belül is a vonása szerint hatást gyakrol 
rá. Idén (2017-ben) kidolgoztunk 6x64=384 akciót, így megdöbbentően személyes hatást gyakorolhat a „jelenet”, amit egy-
egy látogató kap. A középtérbe visszatérbe közös ének és tánc. Idén megszületett ez a közös rítus, ami az egész folymatot 
emelkedetebbé tette. Majd rituális csere, most az alsó, öv szerinti karakter elviszi a látogatót a „házába”, az elvonulás során 
először a hexagramja szerint egy saját képet vízionál a látogató, majd megosztjuk vele a hexagram és a vonás jelentését. Utána 
lerajzolhatja a vízióját, beragaszthatja a hexagram jelentését a füzetébe, a vonás jelentését lemásolhatja. 

3. Közös zenélés. A következő felvonásban a középtérben a haxagram ritmusával és az arra írt verset kántálva zenélnek a 
látogatók. Erre épül a második felvonás látogatóival az ének és a tánc a mozgásos és az elvonulós rész között. 

https://youtu.be/K0Lk1VFAZcQ
https://youtu.be/bnuR4I990do
http://www.prae.hu/article/9371-bolyongas-a-ji-csing-labirintusban/
http://www.prae.hu/article/9371-bolyongas-a-ji-csing-labirintusban/
http://szinhaz.hu/2017/08/15/jatek_a_szenttel
https://www.femcafe.hu/cikkek/lifestyle/ji-csing-labirintus-sziget-fesztival-2017-beszamolo?page=1
https://youtu.be/jDvaR6_u4aw
https://youtu.be/jDvaR6_u4aw


4. Az utolsó fázisban ki kell találniuk a labirintusból. 

KÖZREMŰKÖDŐK: Az Ég: Kontur Balázs, Antal Attila A Föld: Fenyvesi Boga, Filep Mandu A Dörgés: Szabó Ági, Kelenhegyi Olga 
Sára A Szél: Bérczi Zsófia, Csikós Nóri A Víz: Szalay Heni, Pataki Teréz A Tűz: Hrotkó Heléna, Gulyás Mazsi A Hegy: Molnár György, 
Hende Szabolcs A Tó: Bodócs Dia, Kiss Vera Beavató: Fenyvesi András, Livingstone Zoltán, Gara Balázs Összegző: Gulyás Anna, 
Jablonkay Judit labirintusterv, koncepció, rendezés: Bérczi Zsófia 
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