
Én, te, mi - színházi tárlatvezetés a párkapcsolatokról 90 percben 

Az Én, te, mi bemutatója 2017. december 9-én volt a KuglerArt Szalon és Galériában. A helyszín egy 
roma festők munkáit bemutató belvárosi szalon, ami régóta ad otthont különböző színházi 

előadásoknak. A szalon bizonyos képei az előadás szerves részét képezik. 

Előadásunk részvételi színházi előadás felnőttek számára, egy humoros színházi társasjáték a 
párkapcsolatokról. Az este magját az alkotók által összegyűjtött párkapcsolati élethelyzetek adják, 
amelyeket a színészek improvizációja alapján Nagy Orsolya író-dramaturg öntött formába.                           
Mit kezd egymással egy férfi és egy nő, ha az egyik mást akar, mint a másik? Mennyire kell megfelelni 
egymásnak és mi változik az évek során? Milyen stratégiákat használunk egymás meggyőzésére? És 
egyáltalán, össze lehet-e valaha hangolódni? A színészek által eljátszott jelenetek közt a nézőknek is 
lehetőségük van kifejteni véleményüket, sőt, újra rendezni bizonyos jeleneteket.  
 

Alkotók és szereplők: 
 

Rendező és részvételi színházi szakember:  
Szabó Veronika  
Társ-rendező: Feuer Yvette   
Játsszák:  
Feuer Yvette, Stubnya Béla, Buzási Fanni és Mangold Roland  
Játékmester:  
Szabó Veronika / Kemény Rozália 
Dramaturg: Nagy Orsolya  
A szöveget a színészek improvizációi alapján Nagy Orsolya 
írta. 
Improvizációs tréner:  
Elek Ányos 
 

Trailer: https://youtu.be/V4nXfsLhkxM  

 

Az Én, te mi előadást részvételi jellege miatt egy intimebb térben, maximum 60 főnek tudjuk játszani. 
A galéria eredeti képeit használjuk vendégjátékok esetén is, azokkal rendezzük be a játékteret.  

Az előadás célja, hogy egy olyan komplex közösségi színházi élményt nyújtson a résztvevők számára, 
amelyben lehetőségük nyílik saját kapcsolati mintáikra, problémáikra és élethelyzeteikre rátekinteni, 
azokra reflektálni, azokról közösen gondolkodni. A vizsgált élethelyzetekre kellő távolságból tekintünk 
rá, ebben segít az előadás átszövő humor és a játékmester. 

Sajtó: 

http://kutszelistilus.hu/szinhaz/kritika/538-turbuly-lilla-majdnem-remenytelen 
https://www.glamour.hu/monitor/ime-az-eloadas-ami-bonyolult-parkapcsolati-helyzeteket-old-meg-
humorral-29392 
https://szinhaz.org/interju/2018/11/02/egy-ur-zurbol-villaminterju-stubnya-belaval/ 

https://youtu.be/V4nXfsLhkxM
http://kutszelistilus.hu/szinhaz/kritika/538-turbuly-lilla-majdnem-remenytelen
https://www.glamour.hu/monitor/ime-az-eloadas-ami-bonyolult-parkapcsolati-helyzeteket-old-meg-humorral-29392
https://www.glamour.hu/monitor/ime-az-eloadas-ami-bonyolult-parkapcsolati-helyzeteket-old-meg-humorral-29392
https://szinhaz.org/interju/2018/11/02/egy-ur-zurbol-villaminterju-stubnya-belaval/
http://lathataroncsoport.hu/


 

 

Nézői visszajelzések: 

„Látni saját magad másban egyszerre megnyugtató és felkavaró érzés. És mivel sikerült ezt kiváltani, 
így az előadás már elérte célját.” Kocsis Attila és Vinnai Dalma, nézők 

"A nézők érezhetően hamar feloldódnak - nagy szerepe van ebben a színészek remek, közvetlen 
humorának - s hamarosan azon kapjuk magunkat, hogy párkapcsolati kérdésekről vitatkozunk, 
személyes élményeket, véleményeket osztunk meg vadidegenekkel, mintha egy ismerős ismerősének 
az unokatesójának a házibulijába tévedtünk volna." Manyasz Erika – néző 

"Talán a "közösségi színház" a megfelelő kifejezés a ma esti eseményre, amely élő, interaktív, 
közvetlen (intim hangulatú) közös játék volt, ahol a néző, a játékmester és a színészek együtt keresték 
a válaszokat a párkapcsolatok életből ellesett fonákságaira. Van belőlük bőven! Számomra nagyszerű 
élmény volt a testközelből látható remek játék, a jelenlévő vendégek komoly igyekezete a felmerült 
helyzetek megoldására, jelenetek és festmények értelmezésére." Ligeti György – néző 

Nagyon nagy élmény volt! Még hasonlón sem voltam soha! Köszönjük!” - néző 

 
 

Előadásszervezés: 
Salamon Piroska 

e-mail: szervezes@lathataroncsoport.hu 
telefon: +36702822767 

 

www.lathataroncsoport.hu 


