Mesterségem, te gyönyörű
My Craft, You are Beautiful
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rosszban, hogy a Kazinczy utcában régi vágyunkat valóra tudtuk váltani és kialakítottunk egy második játszóhelyet. Itt, a Radnóti
Tesla Laborban mutatjuk be az alternatív vonulathoz tartozó produkcióinkat. A végeredmény pedig az lesz, hogy 2021 végén újra
használhatjuk az építkezés miatt lezárt területeinket.

Kováts Adél 1983-ban végezte a Színház- és
Filmművészeti Főiskolát és sikeres pályafutását a Nemzeti Színházban kezdte. Nevéhez az elmúlt évtizedekben közel száz,
különböző műfajú színházi alakítás, kéttucatnyi játékfilm- és annál is több tévéfilmszerep remek megformálása köthető. A
Kossuth- és Jászai Mari-díjas művész 1993tól a Radnóti Színház tagja, bő négy és fél
éve pedig a teátrum igazgatója. Pár napos
hír, hogy a következő ötéves vezetési mandátumát is egyöntetűen megszavazta a
szakmai bizottság. Kováts Adél egykori alma matere jelenlegi diákjai melletti szolidaritásként a szeptemberi verses demonstráció felolvasóihoz Nemes Nagy Ágnes
Mesterségemhez című versének elmondásával csatlakozott. A cikk címe a költő versének első sora.
P Zajlik még a Radnóti Színház megszokott életét három éve teljesen felbolygató építkezés?
– Lassan már látjuk az események végét. A
privatizáció óta a színház mindenkori vezetősége tudta, hogy a színpad mögötti területen
előbb-utóbb elindul majd az építkezés. Amikor
ez bekövetkezett, kiderült, hogy elveszítjük a
színpadunk egyharmadát és a díszletbehordófolyosót. Nekem jutott az a feladat, hogy ezt az
új helyzetet megpróbáljam jól kezelni. A Nagymező utcai anyaszínházunkban változatlanul
dolgoztunk, ám néhány futó darabunknak
befogadó színházakat kellett keresnünk. Jó a
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P A tavalyi szezon nem épp’ a tervek
szerint alakult. Különösebb problémák
nélkül sikerült beindítani a 2020/2021es évadot?
– A pandémia a Radnóti Színháznak is soksok millió forintos mínuszt jelent. A társulat
tagjainak viszont a leállás alatt is változatlan
körülményeket igyekeztünk biztosítani. Az új
szezonra három fiatal kolléga szerződött hozzánk, Mészáros Blanka, Baki Dániel és Nagy
Márk mellénk tette le a voksát, akiket azonnal
bedobtunk a mély vízbe. Remek feladatokkal
jól tudnak majd integrálódni a társulat tagjai
közé. A járványügyi szabályok szigorú betartása mellett rendben elkezdtük a munkát. Két,
őszre átcsúszott produkciónak, a Csapodároknak és a Ginának szeptemberben megtartottuk
a premierjét. A járványveszély miatt a közönség
roppant óvatos, a legelszántabb színházrajongóknak csupán egyharmada kezdett újra jegyet
venni. Mi is bevezettünk az óvintézkedéseket,
mindent megteszünk, amit tehetünk, de színészként és vezetőként is vágyom a telt házas
előadásokra.
P Hány bemutatóra készülnek ebben az
évadban?
– A következő bemutatónk a frissen végzett
Nagy Péter István rendezében a Don Carlos
lesz, melyben mind a három új tagunk is szerepet kapott. Február végén Valló Péter állítja
színpadra az Egy csepp méz című drámát, várhatóan április 10-én Szerb Antal száz verse
címmel Bálint András önálló estjének a premierjére kerül sor, melyet Deák Krisztina rendez.
Májusban pedig Kelemen Kristóf rendezésében
Roberto Bolagňo regényéből, a Vad nyomozókból írt adaptáció kerül színre a Radnóti
Tesla Laborban.
P Kováts Adélra mint színésznőre mindig nagyon kíváncsiak az emberek.
– Nekem boldogság, lélegzés és szabadság
a játék, és akkor vagyok igazán elememben, ha
gyönyörű mesterségemet gyakorolhatom. Ját-

Adél Kováts graduated from the College (now
University) of Theatre and Film Arts in
1983, and began her successful career at the
National Theatre. In recent decades, she
played more than a hundred theatre roles
exquisitely in various genres, and participated in two dozen feature films and even
more television films. The Kossuth and Jászai
Prize winning artist has been a member of
the Radnóti Theatre since 1993 and its director for more than 4.5 years. It is recent news
that the professional committee unanimously voted on the extension of her leadership
mandate for five more years. In September,
Adél Kováts joined reading artists demonstrating their solidarity with her Alma Mater
reciting Ágnes Nemes Nagy’s poem “Mesterségemhez” (“To My Craft”). The title of the
article is the first line of the poem.
P Is the construction that has completely disturbed the everyday life the
Radnóti Theatre for three years still
underway?
– We are slowly getting to see the end of
the process. Since the privatisation, the management of the theatre has always been aware
that sooner or later the construction of the
behind-the-stage area has to start. When that
happened, it turned out that we lost a third
of our stage and the scene corridor. I received
the task to handle this situation. We worked
relentlessly in our ‘mother’ theatre on
Nagymező Street, but we had to look for host
theatres for some of our running pieces. Luckily, we were able to make our old wish come
true on Kazinczy Street and set up a second
playing area. We present our alternative productions here, at the Radnóti Tesla Lab. The
result will be that at the end of 2021 we can
reclaim the areas currently closed due to construction.
P Last season did not go exactly as
planned. Did You manage to start the
2020/2021 season without particular
problems?
– The pandemic caused the Radnóti Theatre to lose many, many millions of forints
too. However, we tried to provide unchanged
conditions for the members of the company
during the lockdown. For the new season,

P Az idei Margó Irodalmi Fesztivál és
Könyvvásár és a Volvo együttműködése
eredményeként Grosan Cristina Háy János Egy férfi című novellájából megrendezte az Egy házasság című kisfilmet.
– Ez a kisfilm reklámja a Kortárs felbeszélések podcastnak, amit a Volvo Magyarország, a
Radnóti Színház és a Magvető Kiadó együttműködésében hoztunk létre. Ez nagyon fontos
érték ma. Kifejezetten jelentős küldetésnek tartom, hogy egy vállalat, jelen esetben a Volvo, a
kultúrát támogatja. 18 kortárs magyar író 27
novelláját olvasták fel a Radnóti színészei. Ez a
sorozat most debütál és a következő egy hónapban minden nap újabb és újabb novellát hallgathat a közönség, ezek a tartalmak ingyenesen
elérhetők a Spotifyon, az Apple és a Google
Podcasten. Örültem, hogy szerepelhettem ebben
a kisfilmben, szeretek forgatni, ez egy jórészt
színházban dolgozó színésznek mindig más
energiákat ad. Egyébiránt nagy novellarajongó
vagyok. Most ebben a rövidfilmben a Háy-novella inspirált egy másik sztorit és új aspektusból
is látjuk a történetet. Amikor a társművészetek
egymást inspirálják, akkor egy teljesen új alkotás születik. Ez mindig izgalmas.
P A színházigazgatás embert próbáló
feladat, hiszen nap mint nap hiperérzékeny
művészemberekkel kell sikeresen együttműködni. Milyen tapasztalatokkal lett
gazdagabb az elmúlt években?
– Az mindenképp szerencse ebből a szempontból, hogy én is művész vagyok. Az igazgatás kreatív része számomra nagyon izgalmas, a
színházcsinálás teljes folyamatában részt vehetek. Rendkívül inspiráló az alkotókkal és a
munkatársaimmal is a közös munka, ennyi
mindenbe belelátni, kivenni belőle a részemet,
ezáltal több leszek. Emberileg azonban igencsak
küzdelmes feladat, mert nagyon nehéz mindenki érzékenységét szem előtt tartani és egyfolytában másokért is felelősséget vállalni. Mégis
újra megpályáztam a Radnóti Színház vezetői
posztját. Nem oly rég a szakmai bizottság minden tagjától megkaptam a támogatást, most
már csak a Fővárosi Közgyűlés beiktatási feladata van hátra. Magyarországon tehát továbbra is erősítem a női vezetői kvótát, ha jól számolom hatan vagyunk női színházvezetők. Novembertől minden külső nehézség és bizonytalanság ellenére elkezdjük majd tervezni a
2021/2022-es évadot.
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three young colleagues joined us, Blanka Mészáros, Dániel Baki and Márk Nagy, and they
were immediately thrown into deep water.
Great tasks will give them opportunity to get
integrated into the company. We started the
work in order, with strict adherence to the
epidemiological rules.
In September, we had the premiere of two
productions, Csapodárok (“Volatiles”) and
Gina, postponed to the autumn. Due to the
threat of the pandemic, the audience was
also very cautious, only one third of the most
committed theatre fans started buying tickets
again. We have also introduced precautionary
measures, we are doing everything we can,
but as an actor and the head of the institution,
I am longing for see full house performances
again.
P How many premieres are You preparing with for this season?
– Our next premiere will be Don Carlos,
directed by the newly graduated István Péter
Nagy, with all three of our newest members
taking part. At the end of February, Péter
Valló will stage the drama Egy csepp méz (“A
Drop of Honey”), and the 10th of April will see
the premiere of András Bálint’s independent
eve Szerb Antal száz verse (“The 100 Poems of
Antal Szerb”), directed by Krisztina Deák. In
May, the Radnóti Tesla Lab will stage Vad
nyomozók (“Wild Detectives”) an adaptation
of Roberto Bolagňo’s novel, directed by
Kristóf Kelemen.
P Adél Kováts always arouses people’s
interest as an actress.
– For me, playing a role is happiness,
breathing and freedom, and I am truly in my
element when I have a chance to practise my
beautiful craft. Currently I have roles in
MOLIÈRE – The Passion, Vágy (“Desire”), 10
and Futótűz (“Wildfire”), and this year I am
also playing in Egy csepp méz.

cast series is now making a debut, and the
audience can listen to a new short story each
day for the next month for free on Spotify,
Apple and Google Podcast. I was glad to play
in this short film; I like shooting, as it always
provides a different kind of energy to an actor
who works in a theatre. By the way, I am a
big fan of short stories. Háy’s piece inspired
the plot of the film, thus we can see the events
from a new aspect. When co-arts inspire each
other, an entire new creation is born, and that
is always exciting.
P Being a theatre director is a trying
task, as You have to work successfully
with hypersensitive artists every day.
What experiences have You gained in
recent years?
– Being an artist myself is definitely lucky
in this respect. The creative part of being a
director is very exciting for me, I can be involved in the whole theatrical process. It is
extremely inspiring to collaborate with the
creators and my colleagues, to have an insight
into everything, to take my share of it, so I
become more. From a human point of view,
however, it is a very difficult task, because it
is challenging to respect everyone’s sensitivity
and also take responsibility for them. Yet, I
reapplied for the position again. I have recently got the support of all members of the
professional committee, now all that remains
is a commission from the capital’s general
assembly. So I will continue to strengthen the
quota for female directors in Hungary – in
my estimation there are only six of us. From
November, despite all the external difficulties
and uncertainties, we will start planning the
2021/2022 season.

P This year Margó Literary Festival
and Book Fair and Volvo jointly produced Cristina Grosan’s short film Egy
házasság (“A Marriage”) from János
Háy’s novel Egy férfi (“A Man”).
– This is an advertisement for the podcast
Kortárs felbeszélések (“Contemporary Uptalk”),
created by the Radnóti Theatre, Volvo Hungary and Magvető Publishing House. It presents a very important value today. I think
the support of culture is a particularly important mission for a company, in this case
Volvo. The actors of Radnóti read 27 short
stories by 18 contemporary writers. The pod-
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szom a MOLIÈRE – the passion, A vágy, a 10,
valamint a Futótűz című előadásokban és idén
egy bemutatóban vállaltam szerepet, az Egy
csepp mézben.
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