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 SZÍNHÁZ

Egyasszony
Orlai Produkciós Iroda – Füge Produkció
A darab a nagy sikerű, Péterfy-Novák Éva által írt 
blogból, majd a nemrég megjelent könyvből jött létre, 
amelyet Tasnádi István alkalmazott színpadra. Az 
előadást Paczolay Béla rendezte.

Péterfy-Novák Éva majd minden orvostól azt a diagnó-
zist kapta, hogy kislánya a születés során vált mentáli-
san súlyosan sérültté. A kislány hét évvel élte túl a diag-
nózist, édesanyja pedig harminc évvel a történtek után 
döntött úgy, hogy blogbejegyzésekben megírja együtt 
töltött éveiket. A megrázó őszinteségű blogból könyv 
született, a könyvből pedig színházi előadás. Mácsai Pál 
a könyvről ezt nyilatkozta: „Minden élet impozáns, ha 
őszintén mesélik el. Ez a könyv hű tükre a valóságnak. 
Se letenni, se elfelejteni nem lehet.” Az Egyasszony igaz 
történet az élet fájdalmas titkairól, amelyekről nem 
szokás beszélni. Tragikus és egyben felemelő példázat, 
melynek különlegessége, hogy bár a rettenetet beszéli 
el, mégis rendíthetetlen életöröm sugárzik belőle. 

További információ és jegyvásárlás:  
https://orlaiprodukcio.hu/plays.php?id=4061

 KÖNYV

Szabó Borbála: Mozdulj rá! – Mozgással kísért 
vers- és mondókagyűjtemény | Logopédia Kiadó, 2017.

Mozdulj rá! – szólít fel a szerző ezzel a vidám rajzos mondókagyűjteménnyel. Mozdulj, in-
dulj, hogy ügyesedj, hogy jobb legyen a közérzeted, de mozdulj azért is, hogy segíts felnőtt-
ként annak, akinek ez a mozgás, az összerendezett, harmonikus mozdulatok sora még nem 
sajátja. Segíts a mondókák melletti rövid instrukciók alapján abban, hogy minden gyermek 
szükséglete legyen ez a tevékenység. A nagy tapasztalattal rendelkező gyógypedagógus 
szerző sokéves gyűjtésből ad egy csokorra valót mindazoknak, akik szívesen tanítgatják 
egészséges, vagy speciális nevelési igényű gyermekeiket, tanítványaikat.

 KIÁLLÍTÁS

Gerhard Richter. Valós látszat
Augusztus 27-től november 14-éig a világhírű kor-
társ német képzőművész, Gerhard Richter műveiből 
rendez kiállítást a Szépművészeti Múzeum – Magyar 
Nemzeti Galéria. A Gerhard Richter. Valós látszat című 
tárlat különlegessége, hogy Magyarországon most első 
ízben látható a német művésznek ilyen nagyszabású, 
az életmű valamennyi korszakát átfogó kiállítása. 
A bemutatott közel 80 műalkotás hazai és nemzetközi 
köz-, illetve magángyűjteményekből érkezik Buda-
pestre. A 80 alkotás között négy nagyobb, többrészes 
sorozat is látható a kiállításon, így összesen mintegy 
200 műtárgy várja a tárlaton a látogatókat. A művek az 
1960-as évek ikonikus fotófestményeitől a legismer-
tebb kolorisztikus absztrakt műveken át a legfrissebb, 
a nagy festészeti életmű „utáni” intim ceruzarajzokig 
terjednek. Különleges hangsúlyt ad a budapesti kiállí-
tásnak, hogy a jövőre kilencvenéves Gerhard Richter 
tavaly bejelentette: „befejezte” festészeti életművét.

További információ és jegyvásárlás: https://mng.hu/
kiallitasok/gerhard-richter-valos-latszat/

https://orlaiprodukcio.hu/plays.php?id=4061
https://mng.hu/kiallitasok/gerhard-richter-valos-latszat/
https://mng.hu/kiallitasok/gerhard-richter-valos-latszat/
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 FESZTIVÁL

Cinemira Fesztivál
Idén ősszel 4. alkalommal rendezik meg a Cinemira 
Gyerek- és Ifjúsági Filmfesztivált, amely a 4–12 éves 
korosztály mellett most először külön célozza a 13 éven 
felüli kamaszokat is. A világ legkiemelkedőbb, fiatal 
közönségnek szóló filmjei mellett a fesztiválon nemzet-
közi sorozatsztárokkal és hazai filmesekkel találkozhat 
a közönség. Budapestre érkezik a világszerte népszerű 
SKAM-sorozat sztárja, Josefine Frida, és a sorozat 
alkotója, Julie Andem!

A Cinemira az egyetlen, kifejezetten gyerekeknek és 
kamaszoknak szóló filmfesztivál hazánkban. Ezen a hi-
ánypótló rendezvényen a világ legkiemelkedőbb, fiatal 
közönségnek szóló filmjeit vetítik. A fesztiválon lehető-
ség nyílik neves hazai alkotókkal is találkozni: Herendi 
Gábor, Nagypál Orsi, Horvát Lili és az Oscar-díjas Deák 
Kristóf fognak arról beszélgetni, hogyan lettek filmren-
dezők. Az animáció iránt érdeklődők a nemzetközi ani-
mációs és videójáték-gyártásban élenjáró Digic Pictures 
képviselőit ismerhetik meg, továbbá magyar TikTok 
sztárok avatnak be a jól működő TikTok-videók titkai-
ba. A filmszínészet felé kacsintgató fiatalok pedig igazi 
castingon vehetnek részt a fesztivál teljes ideje alatt.

 RENDEZVÉNY

Budapest Design Hét
2021.10.08–17.

2021-ben 18. alkalommal rendezik meg a Budapest 
Design Weeket, döntően offline programokkal. Az 
eseménysorozat fő helyszíne a Sas utcai Société lesz. 
A Budapest Design Week 2021 középpontjában a világ-
járvány utáni „szép új világ” áll, melynek kialakításá-
ban döntő szerepet kapnak a designerek.

A jelenlegi helyzet kivételes lehetőséget biztosít arra, 
hogy a jövőt emberközpontúbbá, emberléptékűbbé 
tegyük, melyben kiemelkedően fontos szerep jut majd 
a designereknek. A Budapest Design Week 2021 ezt a je-

A Cinemira TEEN (október 8–10.) a tinédzse-
reknek szól a belvárosi Akvárium Klubban, míg 
a Cinemira KIDS (október 23–24.) a 4–12 éves 
gyerekeket várja a Millenáris Parkban. 

A Cinemira TEEN versenyfilmjei olyan, a kamaszok 
mindennapjait érintő témákat dolgoznak fel, mint az 
első csók, a gimi végi búcsú a barátoktól, az útkeresés, 
az anorexia, a videójáték-függőség, vagy épp a szülők-
től való függetlenedés kérdése. A versenyprogramban 
több mint 80 országból több száz, fiataloknak szóló 
rövid kisjátékfilm és animációs film versenyez a legjobb 
filmnek járó Aranymókus díjért; a Panoráma program-
ban pedig többszörösen díjnyertes, nemzetközi filmek 
kapnak helyet.

lenséget kísérli meg majd körüljárni, kifejezetten po-
zitív attitűddel, és számos kísérleti, újszerű jelenséget, 
ötletet, innovációt mutatva fel annak bizonyítására, 
hogy a design az új társadalom megteremtésében egy 
hatékony, rugalmas és sokoldalú eszközrendszer lehet. 
A szervezők és partnereik a 10 nap alatt többek között 
webináriumokkal, kiállításokkal, workshopokkal, 
konferenciákkal és a népszerű Nyitott Stúdiók prog-
ramsorozattal várják az érdeklődőket az online és az 
offline térben, a nyitóestén pedig kihirdetik a Magyar 
Formatervezési Díj és a Design Management Díj idei 
nyerteseit is.

Folyamatosan bővülő programlisták és további rész-
letek a Budapest Design Week hivatalos weboldalán, 
a www.budapestdesignweek.hu oldalon találhatók. 




