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Beszámoló

A pályázati téma megvalósulásának körülményei, a megvalósult 
program részletes leírása, eredményessége, szakmai hatása:

A Visegrádi Négyek Fesztivál és Színházi Találkozó 2014-ben már második alkalommal került me-
grendezésre, folytatva az egy évvel ezelőtt megkezdett határokon átívelő színházi együttműködést. A 
tavalyi rendezvénysorozat sikere után idén is egy hasonlóan színvonalas és produktív fesztivál meg-
szervezése volt az elsődleges cél. Ebben változatlanul a visegrádi országok négy neves teátruma volt 
partnerünk: a lengyel Jan Kochanowski Popular Színház, a cseh Cesky Tesin Színház, a szlovák Zsolnai 
Városi Színház és a debreceni Csokonai Színház.
A hatékony 2013-as kooperáció töretlenül folytatódhatott, minden meghívott társulat egy új darabbal 
érkezett a találkozónak otthont adó Vác városába. Az együtt eltöltött két hét lehetőséget biztosított 
a művészeknek és színházi dolgozóknak a tapasztalat- és eszmecserére, az egymástól való tanulásra, 
szakmai fejlődésre. A saját előadások mellett egy kéthetes workshopon is részt vett a társulatok három-
három tagja. Ennek során Olt Tamás rendezésében egy részben improvizációra épülő, nyelvi korláto-
kat leküzdő ill. kihasználó, mozgásszínházi elemeket és kifejező hang- és fénytechnikai megoldásokat 
alkalmazó közös előadás született meg, melynek témáját a rendszerváltozás 25. évfordulója adta. A 
darab a fesztivál záróestjén került bemutatásra. A színházi előadásoknak a Váci Dunakanyar Színház 
biztosított helyet, míg az ezeket követő esti zenés színházi előadások a váci Vörösház udvarában zajlot-
tak népszerű és elismert zenészek, zenekarok fellépéseivel.



A megvalósult program technikai adatai (helye, ideje, látogatói és közreműködői létszá-
ma):

Június 24-én, kedden este hat órakor hivatalosan kezdetét vette a második Visegrádi Négyek Fesz-
tivál és Színházi Találkozó a Váci Dunakanyar Színházban. A megnyitó ünnepségen köszöntőt mon-
dott Harrach Péter (Országgyűlési Képviselő), Fördős Attila (Vác Város Polgármestere), illetve Kis 
Domonkos Márk, a Váci Dunakanyar Színház igazgatója és a V4 Fesztivál és Színházi Találkozó 
főszervezője. A megnyitón fellépett az öttagú Strokes Ütőegyüttes, akik hétköznapi tárgyakra kom-
ponált ritmust és mozgást ötvöző, lendületes és humoros műsorral várták a közönséget. Az előadásban 
közreműködött Bakos-Kiss Gábor színművész. A nyitógálán 113 látogató, 38 közreműködő (színész 
és szervező) vett részt.

Fesztivál nyitógála

Kis Domonkos Márk, a Váci Dunakanyar Színház igazgatójának beszéde

Június 25-én este hat órai kezdettel a Zsolnai Városi Színház kezdte meg a színházi előadások sorát Thuróczy 
Katalin: Macskalépcső című pszichológiai kamaraelőadásával. A Váci Dunakanyar Színházban ezen a napon 
287 néző és 38 közreműködő volt jelen. Az estét a Csík zenekar lemezbemutató koncertje zárta 20 órai kez-
dettel a Vörösház udvarában 123 közreműködő segítségével, melyre 715 néző látogatott el.

Részlet a Macskalépcső című előadásból



Részletek a Hét randi c. előadásbólCsík zenekar koncertje

Június 26-án este hét órakor a Csokonai Nemzeti Színház bemutatója következett, Olt Tamás: Hét randi című 
darabját élvezhette a közönség. A nagy érdeklődésre való tekintettel 313 néző és 38 közreműködő volt jelen a 
színházban a nap folyamán. Az este (s egyúttal a fesztivál legnagyobb) zenés színházi show-ját a Quimby ze-
nekar adta, akikre 1290 néző volt kíváncsi. A fellépés zavartalanságát 128 fő közreműködő biztosította.



Részletek az “Újjászületés” című darabból
Quimby zenés színházi show

A fesztivál negyedik napján a lengyel Jan Kochanowski Popular Színház mutatta be előadását. Andrzej Sad-
owski: Újjászületés című darabja került a színpadra, mely 164 nézővel és 48 fő közreműködővel zajlott. Az estét 
az Ultravaló zenekar, majd Dolhai Attila és Vágó Bernadett közös zenés előadása zárta. A Vörösház udvarában 
650 néző, s 133 közreműködő volt ezen a napon.



Dolhai Attila és Vágó Bernadett előadása

Június 28-án este hat órakor a cseh Cesky Tesin Színház mutathatta be Jana Kakosova - Martin Kákoš - Henrich 
Lesko: Báthory Erzsébet, a vérgrófnő című darabját 83 közreműködő részvételével. Az előadást 187 néző láto-
gatta. Az elmaradhatatlan esti programot Hobo és Bandája biztosította a 30 éves Vadászat jubileumi show-val 
21 órás kezdéssel. 35 közreműködő segítségével, 652 látogatóval zárult az este.

Ultravaló zenés színházi show

Jelenetek a “Báthory Erzsébet, a vérgrófnő” című darabból



Jelenetek a “Tetszettek volna forradalmat csinálni!“ c. előadásbólHobo zenés előadása

A fesztivál ünnepélyes zárógálája június 29-én este hat órakor került megrendezésre, itt került bemutatásra a 
kéthetes szakmai workshopon formába öntött nemzetközi előadás. A 33 közreműködővel megvalósuló darab 
86 néző előtt debütált.



A workshopról bővebben 

Olt Tamás: Tetszettek volna forradalmat csinálni!

A második alkalommal megrendezett V4 Fesztivál és Színházi Találkozó célkitűzéseinek egyik legfontosabb 
eszköze a színházi találkozó részét képező kéthetes workshop volt. 
Az együttműködésben, mely már a fesztivál megnyitója előtt egy héttel (2014. június 17.) elkezdődött és a ta-
lálkozó ideje alatt is zajlott, a négy társulatból produkciónként három-három fő - önjelölés alapján – vett részt 
Gulyás Anna koreográfus és Olt Tamás rendező vezetésével.
A workshop témáját a rendszerváltozás 25. évfordulója adta. A rendelkezésre álló szűk időkeret miatt, a té-
nyleges munkafolyamatot komoly kutatómunka előzte meg, valamint kialakult a workshop során megszülető 
előadás szerkezete. A produkció prózai és kortárs európai mozgásszínházi jelenet etűdsorokból tevődik össze, az 
etűdök kirakószerűen szerveződnek össze. A produkció filmszerűen építkezik, ez megkönnyíti a többnyelvűség 
okozta esetleges nehézségek feloldását és egyben színesíti a látványvilágot. 
A közös munka, közös gondolkodással vette kezdetét. Minden résztvevő olyan kis történeteket keresett, nemze-
ti vagy személyes múltjában, melyek a rendszerváltozás előtti korszak világát tükrözik. Rengeteg történet gyűlt 
össze, s a hasonló történelmi múlt okán, sok rokon vonás mutatkozott a különböző nemzetiségű színészek 
elbeszéléseiben.

Az összegyűjtött anyagból szelektálva kezdték az előadást szervező etűdöket létrehozni. Olyan egyszerű, sza-
vak nélkül érthető, tipikus jeleneteket készítettek, melyek az említett korszakra jellemző társadalmi, érzelmi 
mechanizmusokat mutatták fel. A jelenetek a rendező iránymutatása mellett, de a színészek improvizációja 
alapján jöttek létre.
A mozgásszínházi jelentekben is egy- egy, a korszakot idéző momentumot jelenítettek meg. Emlékezetes, ér-
zelem gazdag etűd a falépítés jelenete, melynek erős gesztusai a történelem sodrában szétszakadt családokról 
mesélnek.
Mivel az előadás nem csupán a verbalitásra támaszkodott, ezt ellensúlyozandó a mozgás és a látvány nagyobb 
hangsúlyt kapott. A fényeffektusok, melyeket biztos kézzel irányított a rendező, erősítik a jelenetek hangulatát. 
Példának okáért a haláleseteknél visszatérő motívumként megjelenő falra fröccsenő vér és a hátteret világító 
éles fehér fény megdöbbentő hatással bír.
Az előadásban kevés a tisztán komikus vagy tragikus epizód. A jelenetekben felsejlő humort ellenpontozza a 
szinte mindegyikben megjelenő halál. A tragikomikus, olykor groteszk hangulat a zárójelenetben emelkedetté, 
katartikussá válik. 

A nem egészen két hét alatt létrehozott előadás bemutatója a V4 Fesztivál és Színházi Találkozó záró előadása 
is volt egyben. 
A visegrádi négyek együttműködésének jelentőségét mutatja, hogy ezen a közös munkából született produkció 
bemutatóján a publikum soraiban köszönthettük Katarzyna Sitko-t, a Lengyel Intézet igazgatóját és Michal 
Černý-t, a budapesti Cseh Centrum igazgatóját is.
Az előadás hatalmas sikert aratott a közönség körében, vastapssal ünnepelték a színészeket és a rendezőt. 
Az előadás jelentősége nem csak abban érhető tetten, hogy egy olyan témát jár körül ítélkezés és aktuálpolitikai 
reflektálásoktól mentesen, mely közelmúltunk jelentős, ugyanakkor mindmáig feldolgozatlan történelmi es-
eménye, hanem a visegrádi négyek kulturális életében létrejövő együttműködés fontos állomása is.



A 2014-es V4 Fesztivál és Színházi Találkozó számos televíziós, rádiós, nyomtatott és online sajtóban is 
megjelent. Az esemény népszerűsítését szolgáló, 20 másodperces beharangozó reklámfilm összesen 25 
alkalommal került az M1 („Balatoni nyár”) és a Duna Televízió főműsorára. Nyereményjáték hirdetések 
jelentek meg 12 alkalommal a TV2 és 6 alkalommal az RTL Klub csatornán. A következő rádiókban interjú 
vagy ajánló hangzott el a fesztivállal kapcsolatban: Rádió Q, Kossuth rádió, Petőfi rádió, Inforádió, Jazzy rádió, 
Klasszik rádió. Számos online híroldal és kulturális weboldal mellett a Váci Dunakanyar Színház hivatalos 
facebook oldala is a fesztiválról szólt egész júniusban. Ennek a modern platformnak a hatékonyságát jelzi a 350 
új oldalkedvelés, s a 100.000 főt elérő látogatottság ebben az időszakban. A V4 Fesztivál saját oldalán (www.
v4fest.eu) minden érdeklődő megtalálhatta a szükséges, naprakész információkat a helyszínekkel, fellépőkkel, 
előadásokkal, időpontokkal, jegyárakkal kapcsolatban. A klasszikus offline nyomtatott sajtó is nagy szerepet 
kapott a rendezvény népszerűsítésében. Részletes programfüzet, plakátok, szórólapok nyomtatása mellett a  
Magyar Nemzet napilapban, a PestiEst és a Duna-Part programajánló lapokban is több alkalommal jelent meg 
hirdetés, beharangozó a fesztivált megelőző hetekben.

Médiamegjelenések







Megjelenés a Duna-Part programajánló füzetben

Hirdetés a Pesti-Est programajánlóban (2014.06.12.)

Hirdetés a Pesti-Est programajánlóban (2014.06.19.)



A V4 Fesztivál és Színházi Találkozóról megjelent hivatalos plakátok


