
Kiállok magamért 
Színházi előadás fiataloknak, feldolgozó foglalkozással 

  
Előadás hossza: 60 perc, feldolgozó foglalkozás: 45 perc  

Az előadás helyszíne: tanterem      Korosztály: 8.-9.-10.-11.-12. évfolyam 

 

Az előadást 2021. október 15-én 
mutattuk be a KuglerArt Szalon és 
Galériában, Budapesten. Célunk minél 
több általános-és középiskolába és 
gyermekotthonba eljutni vele.  

A KV Társulat és a Láthatáron Csoport 
közös előadásának létrejöttét több 
hónapos aktív társadalmi 
kutatómunka előzte meg az alkotók 
részéről. Olyan gyermekotthonokban 
felnőtt személyeket kerestek fel, 
akiknek mára sikerült kitörniük a 
nehéz gyermekkori körülményeikből 
és példamutató, a társadalomba 
integrált életet élnek.  

Összesen 12 fantasztikus emberrel készült mélyinterjú, amelyeket felhasználva született meg a 
dokumentumszínházi előadás szövegkönyve. Az interjúalanyok között volt egyetemet végzett 
szociális munkás, fotós, prostitúcióból vagy bántalmazó kapcsolatból kilépett fiatal anya, közismert 
youtuber, gyermekeit egyedül nevelő apa vagy saját terményeit forgalmazó sikeres vállalkozó. Az 
interjúalanyok közül három ember életét és sorsát ismerhetik meg a nézők, az ő szövegeiket egészítik 
ki az író-rendező Czukor Balázs által írt fiktív dramatikus helyzetek. 

Az alkotók szándéka, hogy a projekttel érzékenyítsék a fiatalokat az állami gondozásban 
felnevelkedett emberek nehézségeivel és életével kapcsolatban, a hasonló hátterű fiataloknak 
motivációt nyújtsanak céljaik eléréséhez, valamint elősegítsék a társadalmi befogadást és integrációt. 

A szereplők különböző szocio-kulturális hátterének köszönhetően az előadás nyelvezete gazdag és 
sokszínű. Ez a verbális gazdagság teszi a valódi élettörténeteken alapuló, dokumentarista anyagot 
különlegessé és egyedivé. 

 

Alkotók és szereplők 

Írta és rendezte: Czukor Balázs 
Szereplők: Feuer Yvette, Háda Fruzsina, Száger Zsuzsa, Tar Judit és Urbanovits Krisztina 
Látvány: Surányi Nóra 

 

http://lathataroncsoport.hu/


 

 

Sajtó 

https://www.facebook.com/Ki%%A1llok-magam%C3%A9rt-102417598165620  

https://kiallokmagamertkonyvtar.netlify.app/  

https://hvg.hu/360/202144__kiallok_erted_es_magamert__loverboyok__remenyteli_peldak__vedte
lenek  

https://kepmas.hu/hu/kiallok-magamert-igaz-tortenetek-az-allami-gondoskodasrol-es-arrol-ami-
utana-jon?fbclid=IwAR1c6At4Q-XKeWuuDWAKfuxO7MrrN1aiudngkISNy-PMXZLyVmKgsP8st9c  

https://nepszava.hu/3134859_tudtak-jol-donteni  

https://www.klubradio.hu/archivum/klubdelelott-2021-oktober-23-szombat-0900-20725#  

http://www.atv.hu/videok/video-20211020-bemutattak-a-kiallok-erted-cimu-eloadas-folytatasat-a-
kiallok-magamert-
projektet?fbclid=IwAR3LfHaIonP91JUVMENAw9QT7wIpJfMTreWYGsAnrtqK8QtlDXXyRcMNyb0  

 

Nézői visszajelzések 

“Szuperül összerakott, 
nagyon magával ragadó 
előadás. Elképesztően 
elgondolkodtató és 
zseniálisan bemutatja a 
transzgenerációs 
örökségeket. Hálás 
köszönet. “ - Kiss Éva 
Tamara, néző 

“Nagyon örülök, hogy 
megnéztem az előadást a 
14 éves gyerekemmel. 
Érzékenyítő, mellbevágó, 
sok ilyet kellene még 
játszani.” - S.P, néző 

 

Előadásszervezés 

Cseh Adrienn 
telefon: +36205164146 

e-mail: kiallokegyeztetes@gmail.com  

 
 

www.lathataroncsoport.hu 
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