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Formabontó előadások szemléje

Idén először rendezi meg a Bárka Színház nemzetközi fesztiválját, amelyen külhoni színházi
kísérletekből, törekvésekből kínálnak ízelítőt. Az utóbbi öt esztendőben a Bárka Színház adott
hajlékot a valamikor Gödöllőn tartott stúdiószínházi fesztiválnak. Ennek tapasztalatait is hasznosítják
az új seregszemle szervezésében. A november 6–13. közötti I. Bárka-fesztivál újszerű előadásaival
a járatlan utat tapossa ki, és hagyományt teremt a következő évekre. 
A Wyspiansky munkásságát bemutató kiállítás ma délután negyed hétkor kezdődő nyitóünnepsége
után este hét órakor játssza a Maladype Színház Wyspiansky Akropoliszát Zsótér Sándor és Balázs
Zoltán rendezésében. Holnap 17 órakor Andrzej Wajda Menyegző című Wyspianski-filmjét, majd a
Novemberi éj című, Wajda rendezte színházi előadás videofelvételét vetítik a stúdióban. 
Szerdán, 8-án este hét órakor a Rigai Új Színház Tatjana Tolsztoja Szonya című darabját mutatja be
Alvis Hermanis rendezésében, csütörtökön, 9-én 19 órakor pedig Vlagyimir Szorokin A jég című
színjátékát adja elő. Pénteken, 10-én Egy nap a Jel Színházzal cím alatt 17 órakor az orleans-i és
magyarkanizsai teátrum előadásait vetítik (Comedia Tempio, Woyzeck), 19 órakor Szabados György
koncertezik, 20 órakor pedig Joseph Nadj Az utolsó tájkép című előadását mutatják be. Szombaton,
11-én este hét órakor Éden című produkciójuk látható. Vasárnap (12-én) 18 órakor a Stúdió K.
Woyzeck-előadásának videofelvételét vetítik a kávézóban, 20 órakor pedig Büchner Woyzeckjét a
kaliszi Teatr Boguslawski játssza Maja Kleczewska színrevitelében. A fesztivál zárónapján, 13-án
este hét órakor a Bárka Tim Carrol rendezte Hamlet-előadását mutatják be. 
A házigazdák valamennyi produkciót követően beszélgetést folytatnak az alkotókkal.
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Grund friss

Egy önjelölt
lámparestaurátor
2011. november 15., kedd
16:10

Harmath Lászlót múlni nem akaró szenvedély kerítette
hatalmába vagy húsz éve, azóta háború előtti lámpákat
kelt új életre. A porlepte, csúfnak tűnő torzókban azonnal
meglátja a szépet. Tovább

A költő saját
kérdéseire felelt
2011. november 09., szerda
13:55

Tomaso Kemeny olasz-magyar költő első magyar nyelvű
verseskötetének bemutatója elszalasztott lehetőséggé
vált. Szkárosi Endre és Szőcs Géza sem vitte túlzásba a
tíz éves korában elszármazott Kemeny faggatását. 
Tovább

Azok a gyönyörű
Commodore 64-ek
2011. november 09., szerda
12:30

Időutazás a nyolcvanas évekbe, amikor ugyan még
Kádár volt a rendszergazda, de már egyre inkább
minden a computerekről szólt. Kis Róbert
ősszámítógépeket gyűjt. Tovább

Ez a könyv is csak
úgy lett…
2011. november 04., péntek
09:23

Mi döntjük el, hol játszódik, mikor játszódik és miről szól.
De Bodor Ádám azért megint rajzolt hozzá ezt-azt. 
Tovább

DIZÁJN

„Szolidan vagyok vagány”
2011. november 04., péntek 08:00

Dizájnboltos sorozatunk mellett útjára indítunk egy másik
sorozatot is, amelyben fiatal magyar divattervezőket
mutatunk be. Illéssy Lenkére, az ille-olla tervezőjére esett
első körben a választásunk. Tovább
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