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Vödröket cipel, fest és mázol a színidirektor

A tatarozás lassan a lakást is viszi

– Amikor az állami színházak is 
keveslik a pénzt, akkor hogyan 
jut el egy magánszemély oda, 
hogy színházat nyisson?

– Ez 16 évvel ezelõtt jutott az 
eszembe, akkor azért más világ 
volt, de valóban, a színházak 
már akkor is panaszkodtak. Én 
is egy színháznál dolgoztam, 
de leépítés miatt elküldtek. Két 
évig otthon ültem depresszió-

san, és feléltem mindenemet. 
Úgy éreztem, két lehetõségem 
van: a villamos alá ugrani vagy 
magánszínházat csinálni. A 
második mellett döntöttem.

– Dolgozhatna ott beosztott-
ként, vagy akár nézõ is lehet-
ne. De ön mostanában vödrö-
ket cipel, és ha kell, mázolja 
az egykori Városi Színház épü-
letét.

– Ez a negyedik színház, 
amit rendbe hozok. Alapvetõen 
nekem ez élvezet, hiszen az 
eredeti szakmám lakberendezõ. 
A díszleteket és a jelmezeket 
is én tervezem, költségtakaré-
kossági szempontból. Nagyon 
fáradt vagyok, de ha arra gon-
dolok, hogy hamarosan kiszí-
nesednek a falak, felkerülnek 
a csillárok, és bejöhetek a szép 
színházamba, akkor megérte.

– Ennek bizony anyagi von-
zatai is vannak. Ön egy dús-
gazdag vállalkozó, aki a kultú-
rába fektet?

– Ez a legnagyobb bánatom, 
hogy mindenki ezt gondolja. 
Amikor elkezdtem, nem voltam 
rossz anyagi helyzetben, mára 
már a lakásomat is majdnem 
elvesztettem. Bajban vagyok, de 
lesz egy szép színházam.

– Az önök színházát bulvár-
színháznak szokták nevezni, 
mert nem csak hivatásos színé-
szek lépnek színpadra. A szak-
ma nem támadja ezért önöket?

– 16 évvel ezelõtt, amikor 
fõszerepet kínáltunk Csepregi 
Évának, kaptunk hideget-
meleget. Ehhez képest ma az 
Operettszínházban játszik, az 
együttesérõl szóló darabban. 
Ma már senkinek nem tûnik 
fel Gönczi Gábor a Madáchban, 
vagy Gáspár Laci, és még sorol-
hatnám. Mi úttörõk voltunk. 
Azok, akik bántottak minket 
emiatt, nem jöttek ám el meg-
nézni Bálint Toncsit, Rába 
Timit, Konta Barbarát, Dollyt, 
és még sorolhatnám. A közön-
ség azonban bejött. Szabó Dóra

Szalai Zsolt állami színháznál volt jegyszedõ, majd felkerült a titkárságra, késõbb 
kellékes, öltöztetõ lett, most pedig saját színháza van. Sokszor költözött már a 
Ruttkai Éva Színház, kényszerûségbõl. Az újabb tatarozás már minden pénzét elvit-
te a direktornak. De õ akkor is tovább küzd, hogy az álmát megvalósíthassa.

Szalai Zsolt: Nem akartam villamos alá ugrani, inkább színházat nyitottam

Palcsó Tamás lecseréli

Ráskó Gábor szakember már 
10 Celsius-fok alatt a téli gumik 
felrakását javasolja. – A nyári 
gumik keményebbek, a téli 
idõjárási viszonyoknak viszont 
a puhább felszerelés felel meg, 
így lesz a legjobb a tapadás, 
amely a síkos úton is megtartja 
az autót. Szerencsés évente két-

szer vállalni a gumicserét, ami-
hez szakember segítségét kell 
kérni, nehogy egy rosszul meg-
húzott csavar miatt baj legyen. 
Autószerelõhöz fordul Palcsó 
Tamás is, hiszen sokat utazik, 
hogy egyik fellépésrõl a másik-
ra idõben odaérjen. – Bár még 
nem cseréltem le a kerekeket, 

de amint tartós hideg lesz, fel-
hívom a szerelõt, és kérek egy 
idõpontot. Erre mindig odafigye-
lek, számomra nagyon fontos a 
biztonság – mondta az énekes, 
akinek gyakran meggyûlik a 
baja a jeges ablakokkal is, ezért 
mindig tart magánál jégkaparót.  
 K. K.

A hideg, a Mikulás-csokoládék és a vastag kabátok megjelenése a tél beköszön-
tét jelzik. Ekkor nemcsak a hosszú nappaloktól, hanem a nyári gumiktól is meg 
kell válni, és télire váltani. Palcsó Tamás is készül a gumicserére.

Budapest Art Fair – nem mû élvezet
November 25–28. között Buda-
pesten pezseg a kortárs mûvé-
szeti élet. Ekkor várja a látoga-
tókat, a szakavatott gyûjtõket 
és a mûvészet iránt érdeklõdõ 
laikusokat a legsikeresebb hazai 
mûvészeti vásár, a Budapest 
Art Fair a Mûcsarnokban. A 

Budapest Art Fair az idén a mûvé-
szettörténet egyik legizgalmasabb 
korszakát bemutató modern, 
illetve kortárs képzõmûvészeti 
alkotásokat vonultatja fel számos 
kiegészítõ programmal övezve. A 
szakmai események mellett krea-
tív gyermekfoglalkozások, tárlat-

vezetések, filmpremier, zenei 
programok gyarapítják az amúgy 
is gazdag programot. Felbuzdulva 
a tavalyi kezdeményezés sikerén, 
idén is lesz jótékonysági aukció, 
és a Bátor Táborral közös szer-
vezésben hálózsák+mûvészet, 
vagyis Éjszaka a múzeumban. 

Palcsó Tamás a tartós hideg idõ beköszöntével azonnal téli gumira vált
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