
R Á B E S Z É L Ő

Roncsfesztivál 
a Szk é n é  Színházban 

á p rilis  14—17-ig,
19 és 01 óra között

„A roncs mindig szép. Valakik 
valamikor valahol valamire 
használták, és ez meglátszik 
rajta: igy leromlott állapotá
ban is több méltóságot áraszt, 
mint sok tökéletességében pöf- 
feszkedó' technikai csoda.” Ez 
az elgondolás indította Regó's 
Jánost arra , hogy e rendhagyó 
fesztivált megrendezze. A fo
lyosón vállalkozó kedvű tu la j
donosok á llítják  ki roncsaikat, 
s persze ezen kívül is lesz lá t
nivaló. Az alábbiakban ízelítőt 
adunk a programokból:

14- én, csütörtökön
19.30 (eló'tér) A Közgáz-Vizuális 

-Brigád (KVB) filmjeiből
20 h (színház) Szórakozzon M is 
ter Sloane! (Joe Orton darabját 
Kővári Katalin rendezte, 
játsszák: Ternyák Zoltán, Balkay 
Géza, Pap Vera)
22 h (eló'tér) KVB-flImek
23 h (színház) Tranz Danz: Egy 
alakuló m ű  (táncszínház)
24 h (színház) A Dresch En
semble és Lőrinszky Attila 
(nagybőgő) koncertje

15- én, pénteken
19.30 (színház) Amnestia - 
a szabadkai Aiowa mozgásszín
ház előadása
21 h (színház) Császármetszés
-  Pont Színház, Jászberény

16- án, szombaton
20 h (színház) Szőke András: ’69 
(játékfilm)
22 h (próbaterem) Különóra-  
Ionesco abszurdját a Szerb An
tal Gimnázium színtársulata, az 
Extra Muros adja elő.
23 h (színház) Lois Viktor: Tund-
RAV0ICE

17- én, vasárnap
20 h (színház) Utolsó Vonal: 
Piroska... (Rendezte: Regős Já
nos)
21.30 (előtér) Belsőségek, Ilyen 
az élet (KVB-filmek)
22.30 (színház) S zuperprodukció
-  Tamási Zoltán darabját az 
Utolsó Vonal adja elő a szerző 
rendezésében.
(mindenütt) UTOLSÓ vonal VA
CSORA -  boldog-boldogtalan 
székelykáposztát kap.

14. csütörtök
FILM

Gyöngyök a mélyben 
A kor filmművészetének kedvelt 
műformája volt az epizódfilm.
A cseh újhullám is két etűdfü
zérrel indult: az egyik a Bűntény 
a leányiskolában, Josef Skvorecky 
írásai alapján; a másik a Bohu- 
mii Hrabal novelláiból készült 
Gyöngyök a mélyben, melynek 
rendezői a cseh filmiskola ké
sőbbi nagyjai, Schorm, Jires, 
Chytilová, Nemec és Menzel. 
Örökmozgó, 16.30 
(Bp. VII., Erzsébet krt. 39.)

A többcsatornás televíziózás 
meghonosodása óta cáfolhatat
lan tapasztalat: vagy mindkét 
helyen nézhetetlen a műsor, 
vagy egy időben kellene két 
adást is nézni.
1. BBS-filmek a hatvanas évekből 
(Kiss Gyula: Holtág, Sára Sán
dor: Vízkereszt, Csányi Miklós: 
Boldogság, Gazdag Gyula: Hosz- 
szú futásodra mindig  számítha
tu n k , Sipos András: Krétarajzok) 
Tv2, 22.10

2. Különös históriák
Az epizódfilmben Edgar Poe 
egy-egy novelláját vitte filmre 
Roger Vadim, Louis Malle és 
Federico Fellini.
Tv1, 22.55
ELŐADÁS

Y a h a l o m  Zsidó  Sz a b a d e g y e t e m

A  zsidó és keresztény zene 
gyökereiről Dobszay László 
zenetörténész, a zsidó dalla
mok- eszme- és zenetörténeti 
hátteréről Kármán György ze
netudós beszél.
Országos Rabbiképző Int., 18 h 
(Bp. V ili., József k rt. 27.)'

SZÍNHÁZ
Y erm a  -  bemutató 
Lorca tragikus költeményét Csi
szár Imre rendezte. A címsze
repben: Kubik Anna.
Budapesti Kamaraszínház, 19 h 
(szerdán és szombaton is)
(Bp. VII., Asbóth u. 20.)

Egy  nehéz nap éjszakája 
Esterházy Péter rendhagyó szü
letésnapi estje Markovits Ferenc 
rendezésében.
Merlin Színház, 19 h 
(Bp. V., Gerlóczy u. 4.)

___ 1 5 jié n te k
ZENE

A Magyar Állam i Hangver
senyzenekar és a Magyar Á l
lami Énekkar Drahos Béla ve
zényletével Beethoven C-DÚR 
ZONGORAVERSENY-ét és Mo
zart C-MOLL MISÉ-jét adja elő. 
Zeneakadémia, 19.30 
(Bp. VI., Liszt F. tér 8.)

SZÍNHÁZ
M esél a bécsi erdő -  bemutató 
Ödön von Horváth groteszk ko
médiáját Telihay Péter rendezte. 
Pesti Színház, 19 h (vasárnap is) 
(Bp. V., Váciu. 9.)

T isztújítás -  bemutató 
Úgy tűnik, a téma időszerűvé 
vált, Nagy Ignác darabját, a 
TiszTÚ JÍTÁ s-t Kaposvár után Szol
nokon is műsorra tűzik, Szőke 
István rendezésében. (Versek: 
Várady Szabolcs, zene: Másik 
János) További előadások: 
szombat, 19 h, vasárnap és 
kedd, 15 h, szerda 19 h.

FELOLVASÓEST ÉS VITA

K iv á n d o r l á s  -  m ig r á c ió  -
MENEKÜLÉSI HULLÁM 
A következő hónapokban a —- 
Goethe Intézet széles körű 
programsorozattal kísérli meg 
körbejárni az Európát drámai 
módon érintő problémát. Az 
első estre Esterházy Pétert, 
Földényi F. Lászlót és Nádas 
Pétert hívták el, akik mene
külésről, elvándorlásról szóló 
írásaikból olvasnak föl. Az es
tet (és a programsorozatot) 
Konrád György vezeti.
Goethe Intézet, 18 h 
(Bp. VI., Andrássy út 24.)

ÖNÖSSZESZERELŐ DÉLUTÁNOK

Erdély M iklós
Az Artpool Művészetkutató Köz
pont „1994-ben Erdély Miklós 
munkásságának kutathatóságát 
tűzte ki célul” (Galántai 
György), amely összekapcsoló
dik életmű-katalógusának ki
adási előkészületeivel. Nyolc 
délutánon keresztül kísérlik meg 
az E. M. által feltárt területeket 
telidézni kérdések és válaszok, 
illetve előadások formájában.
Ma Nagy Pál író előadása hang
zik el.
Artpool Központ, 16 h 
(Bp. VI., Liszt F. tér 1 0 .1. em.)

16. szombat
FILM

Kju Dzsu története 
A film a népmesék egyszerűsé
gével meséli el egy kínai föld
műves várandós feleségének 
történetét, aki hosszú utat tesz 
meg, hogy a falu vezetőjével tá
madt perpatvarban igazságot 
szolgáltasson férjének. A film 
nagydíjat, közönségdíjat és leg
jobb női alakításért járó elisme
rést kapott az 1992-es Velencei 
Fesztiválon.
Örökmozgó, 20.30 
(Bp. VII., Erzsébet krt. 39.)
TANGENTIALE

J a z z k o n c e r t

A Striped Roses és a Szaba
dos Trió ad koncertet. Az 
osztrák együttes a kortárs 
kamarazene tonális anyagát 
ötvözi a jazz és a rock r itm u 
sával; zenéjükben meghatá
rozóak a fúvóstételek. Sza
bados György (zongora) 
Dresch M ihá llya l (szaxofon) 
és Geröly Tamással (dob) lép 
föl.

'M U  Színház, 20 h 
(Bp. XL, Körösy J. u. 17.)

ELŐADÁS
Az Alternatív Háló előadásai öt 
témakört -  posztmodern, szex, 
psyché, zöld, média -  kísérelnek 
meg körbejárni. Ma a tömeg
kommunikációról lesz szó. 
Egyetemi Színpad, 18 h 
(Bp. V., Szerb u. 21-23.)
GYEREKPROGRAM

R é g i id ő k  j á t é k a i  
A Postás Művelődési Köz
pont IDŐKERÉK címmel já t
szóházsorozatot rendez. Si- 
milabda-, tölcsérbáb-, keljfel- 
jancsi-, kaleidoszkópkészí
téssel és régi társasjátékok
kal a századelő hangulatát 
idézik fel.
Postás Műv. Ház, 10-14 h 
(Bp. VI., Benczúr u. 24.)

ZENE
A Békéscsabai Vonós Kamara- 
zenekar HANGVERSENYE 
Műsoron: Mozart-, Respighi- és 
Sibelius-művek. Közreműködik: 
Taeko Szedlak Oshima. Hang
versenymester: Tóth István. 
Óbudai Társaskör, 19 h 
(Bp. III., Kiskorona u. 7.)
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