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 FILM

A feleségem története
Störr Jakab, a holland hajóskapitány, rögvest megkéri 
Lizzy, az elragadó francia hölgy kezét, amint meglátja. 
Boldognak induló házasságuk azonban a meghitt pilla-
natok mellett gyötrelmes órákban is bővelkedik. A ka-
pitány érzelmi hullámverései a féltékenység tűpontos 
természetrajzát és a férfi-nő kapcsolat feloldhatatlan 
ellentmondásait tárják elénk.

Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről 
rendezője, Enyedi Ildikó új filmje Füst Milán több mint 
20 nyelvre lefordított, irodalmi Nobel-díjra felterjesz-
tett, azonos című regénye alapján készült. Az Ezeregy-
éjszaka-szerűen dús szerelmi történet álarcában, Störr 
kapitány szeretnivaló, fájdalmasan becsületes figurá-
ján keresztül, elemi módon, az érzékeinken át értjük 
meg az élet összetettségét, titokzatosságát, törékeny 
szépségét, megfoghatatlan, uralhatatlan jellegét.

A feleségem történetében Störr kapitányt a holland 
Gijs Naber, feleségét, Lizzyt a James Bond-, Mission: 
Impossible-filmekből és a cannes-i Arany Pálmás Adéle 
életéből ismert világsztár, Léa Seydoux alakítja. Fontos 
szerepben látható továbbá Louis Garrel (Bernardo 
Bertolucci – Álmodozók), Josef Hader (Stefan Zweig – 
Búcsú Európától), Ulrich Matthes (Bukás), Udo Samel 
(Babilon Berlin), Jasmina Trinca (Fortunata), valamint 
Funtek Sándor, Hajduk Károly és Mácsai Pál.

Bemutató dátuma: 2021. szeptember 23. 
Forgalmazó: Mozinet

 SZÍNHÁZ

Megáll az idő
A Mentőcsónak Egység bemutatja a Proscenion Drá-
maszínpad előadását.

Az előadás alapjául szolgáló 1982-es, Gothár Péter 
rendezte film ’63-ban játszódik Budapesten. A kettő 
között eltelt húsz év alatt mintha nem változott volna 
semmi. Mintha azóta sem változott volna semmi. Min-
den megtörtént már, megtörténik újra, és megtörténhet 
bármikor. Egy tinédzser egyszer csak szembetalálja 
magát egy pimasz lánnyal, és vele együtt a szerelemmel. 
Felfedezés és kalandok helyett azonban csak az elvárá-
sokat kapja: hogyan kell élni, és hogyan nem szabad élni. 
Mindenki megmondja. Mindenkinek igaza van. Min-
denki tart a rendszertől, amiben él, mert bonyolult és 
átláthatatlan, de legalább ennyire zavaros és ellentmon-
dásokkal teli. Meghatározhatatlan, hiszen nem rólunk 
szól, hanem a hatalomról. Ha megfelelsz neki, elveszted 
önmagad, ha kiállsz, egyedül maradsz, ha egyensúlyoz-
ni próbálsz, eldőlsz. Hogy nősz fel egy ilyen közegben? 
Hogy mondod azt egy ilyen közegben, hogy elértem va-
lamit? Hogy maradsz önmagad? Hogy leszel önmagad? 
Hogy teszel bármit, amikor minden mindent jelenthet 
és az ellenkezőjét is? Hogy lehet lázadni, ha egyszer azt 
sem tudni, mi ellen? Gothár Péter, Bereményi Géza és 
Kelecsényi László filmje alapján az előadás szövegköny-
vét írta: Nyulassy Attila, Erdei Lilla, Lehoczky Zsanna, 
Pápai Dávid, Pocsai Tamara, Sánta Diána.

Jegyvásárlás:  
https://atrium.hu/eloadasok/megall-az-ido

https://atrium.hu/eloadasok/megall-az-ido


45

 KÖNYV

Pilinszky János – Önéletrajzaim (Magvető Kiadó, 2021.)
A Beszélgetések Sheryl Suttonnal megjelenése után Pilinszky az önéletrajzát, 
illetve a „vertikális regény”-ként emlegetett „önéletrajzait” akarta megírni – szinte 
élete végéig ezzel foglalkozott. A most megjelenő könyv az elkészült és életében 
publikált részletek és fejezetek mellett közreadja a kapcsolódó töredékeket, befeje-
zetlen részeket és szövegvariánsokat, fakszimiléket is. Pilinszky többször is kitért 
rá, hogy a tények és a valóság ellentétes egymással. A rekonstruált kötet a szerző 
születésének 100. és halálának 40. évfordulójára időzítve, filológiai és filozófiai 
szempontból is feltárja, körbejárja ezt a kérdést, a főszöveg utáni függelékben pedig 
részletesen kitér a „vertikális önéletrajzok” különböző szövegkörnyezeteire.

A könyv szövegeit a kiváló Pilinszky-szakértő, Bende József válogatta és rendezte 
sajtó alá. A különleges kiadás a Magvető Kiadó 2021-es Pilinszky János-évének 
egyik fontos momentuma. 

 SZÍNHÁZ

Kertész utcai Shaxpeare-mosó
„Mi az, ami rávesz két tizenéves fiatalt a mai Magyar-
országon, hogy egy közösen átmulatott éjszaka után 
egyszer csak fogják magukat, és összeházasodjanak? 
Megoldás lehet, hogy a mi történetünkben a fiatalok 
nem kamaszok, hanem valamivel idősebbek, mondjuk, 
huszonévesek. Akkor viszont a szülők nincsenek olyan 
státuszban, hogy ellenezhetnék a házasságot, merülhet 
bennünk föl – joggal – a kétely. Hol itt a konfliktus? Be-
láthatjuk ugyanakkor azt is, hogy a két család egymás 
iránt érzett gyűlölete, rivalizálása ma is elképzelhe-
tő, csak másképp. A huszonévesek pedig több okból 
is dönthetnek úgy, hogy összeházasodnak. Brahiból, 
csak úgy, hogy a szüleiket hecceljék. Vagy mert fontos 
nekik a család ebben a „hanyatló, értékvesztett, nyugati 
társadalomban”. De összességében talán nem is ez a lé-
nyeg. A néző, aki beül a Rómeó és Júliára, tudja, mit néz. 
Implicit módon tisztában van a játékhagyománnyal, és 
vannak bizonyos konszenzusok, amelyeket nem kér-
dőjelez meg. Talán nem is feladata a rendezésnek, hogy 
átírás és újraértelmezés közben minden egyes logikai 
szálat elvarrjon, és megfeleljen a realista nézői elvárá-
soknak. És Bodó Viktor Rómeó és Júliája az ilyesfajta 
konvenciókat határozottan leépíti.” (Závada Péter)

William Shakespeare Rómeó és Júlia című drámája, 
Závada Péter átirata és a Társulat improvizációi alap-
ján. Rendezte: Bodó Viktor.

Jegyvásárlás: https://www.orkenyszinhaz.hu/hu/
musor/kertesz-utcai-shaxpeare-moso

 MÚZEUMPEDAGÓGIA

Múzeumpedagógia a Ludwig 
Múzeumban
A Ludwig Múzeum múzeumpedagógiai tevékenységé-
nek középpontjában a múzeum kiállításaihoz, gyűjte-
ményéhez, illetve a kortárs művészethez kapcsolódó 
foglalkozások, tárlatvezetések, pályázatok és egyéb 
programok megvalósítása áll, amelyekre a közneve-
lés keretein kívüli csoportokat is várják. Céljuk, hogy 
támogassák az informális keretek között megvalósu-
ló művészetpedagógiát. A műalkotások befogadását 
segítő játékokat, megfigyelési, értelmezési feladatokat, 
valamint az alkotó jellegű munkát a gyerekek/fiatalok 
életkori sajátosságaihoz és speciális igényeihez igazít-
ják. Emellett a Ludwig Módszertani Központ elméleti 
és gyakorlati platformot biztosít pedagógusoknak, 
múzeumi szakembereknek és egyetemi hallgatóknak 
egyaránt. Az előadásokon, témanapokon, szakmai tár-
latvezetéseken művészettörténeti, művészetelméleti, 
kommunikációs, muzeológiai, pedagógiai ismereteket 
adnak át.

Részletes program és jelentkezés:  
https://www.ludwigmuseum.hu/muzeumpedagogia

https://www.ludwigmuseum.hu/muzeumpedagogia

