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Lassan végéhez ér a 30. évad a 
Karinthy Színházban, a nézõknek 
azonban nem kell nélkülözniük 
a kedvelt elõadásokat a nyáron 
sem, hiszen a társulat számos hely-
színen vendégszerepel Karinthy 
Mártont kérdeztük a terveirõl.

- Milyen tapasztalatokkal tekint 
vissza az évadra egy hónappal a 
nyári szünet elõtt?
- Nagyon jó évadunk volt, 5 bemu-
tató komoly teljesítmény: az Ere-
deti helyszín, A templom egere, 
a Szent Péter esernyõje és a Sze-
gény Dániel nagyon sikeres pro-
dukciók voltak. Most készülünk az 
ötödik bemutatónkra, ami még az 
évad végén meglesz: ez pedig az 
Anna Frank naplója címû darab. 
Deres Péter írt belõle egy izgal-
mas, új feldolgozást és Vidovszky 

György rendezi. Egy egészen új 
megközelítésû színpadi változat-
ról van szó, amely elsõsorban a 
fiataloknak szól, õket szeretné 
gondolkozásra késztetni. Ráadá-
sul, az õsbemutató valamelyik zsi-
nagógában lesz. A tervek szerint 
a következõ évadban is mûsoron 
marad.
- A Karinthy Színház bemutatói-
nak 70 százaléka magyar szerzõk 
mûve. Mi ennek az oka?
- A közönség 2000 év óta egy-
forma: vagy a napi közérzetüket 
akarják látni a színen, vagy pont 
azt akarják elfelejteni. A kettõ kö-
zött kell ügyesen billegni, akár a 
mondandó terén is. Kicsit úgy ér-
zem, hogy ma túl sok olyan darab 
megy a színházakban, ami fõként 
a gondokat veti fel. A nézõk pe-
dig a színház õsi funkciójának 

megfelelõen elsõsorban szóra-
kozni akarnak. 
- Hol és mi látható a nyáron a Ka-
rinthy Színház repertoárjából?
- Nem fogunk pihenni. A tihanyi 
szabadtéri színpadon július 6-án 
lesz a bemutatója Hunyadi Sán-
dor Lovagias ügy címû darabjá-
nak. A fõszereplõk Bajor Imre, 
Árpa Attila és Lorán Lenke lesz-
nek. A történet pedig nagyon 
aktuális: egy pofon története, 
amely emberi jogokat sért. Mis-
kolctól Aradon át Paksig, a budai 
Városmajorban, Tihanyban, Óbu-
dán, Balatonfüreden, Kecskemé-
ten, tehát sok helyen lépünk fel 
a nyár folyamán, szinte az egész 
repertoárunk utazik.

Két új bemutató a Karinthy Színházban

A színház aktuális műsoráról a www.karinthyszinhaz.hu 
internetes oldalon tudhatnak meg többet.


