
„A színház eleve szakrális művészet, mivel csakis a transzcendens utalás 
képes annak is, ami a színpadon történik, s annak is, 
amire a színpad utal, megadni a jelenlét igazságát” 

(Pilinszky János: Szakrális színház?) 

Pilinszky János 
színházkoncepciójának időszerűsége 2. 

 
Időpont: 2016. május 5., 18.00 óra 
Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum Díszterme (V. ker. Károlyi 
Mihály utca 16.) 

Pilinszky Jánost az 1970–es években különleges hatások érték: megismerte Robert 
Wilson és Grotowski színházát, Simone Weil gondolkodásmódját, több francia 
költő és teoretikus munkamódját, és kialakított egy egyéni színházi víziót. 

2016. május 5–én (csütörtökön) 18.00 órakor a Petőfi Irodalmi Múzeum 
Dísztermében arról beszélgetünk, hogy a színházi örökség, amelyet Pilinszky János 
ránk hagyott, milyen hatást gyakorolhatott a kelet-európai színházi irányzatok 
jelenkori alakulására. A január 8–i Kossuth Klubban elkezdett beszélgetés 
folytatásaként, az életmű által mélyebben inspirált alkotókkal – akik merítettek 
ebből az örökségből vagy maguk is rendeztek Pilinszky darabot – vitatjuk meg a 
téma aktualitását úgy, hogy ehhez több színházi előadás részletét is segítségül 
hívjuk. Az estre egy meglepetés-alkotással is készülünk.  
A beszélgetéshez videón hozzászól Törőcsik Mari is. 
 

 
Pilinszky János: Élőképek, Veszprémi Petőfi Színház, rend. Vándorfi László, 1988 

A beszélgetés résztvevői: 

Sepsi Enikő, a Pilinszky János mozdulatlan színháza Mallarmé, Simone Weil és 
Robert Wilson műveinek tükrében c. könyv szerzője, a KRE BTK Művészet-
tudományi és Szabadbölcsészeti Intézetének vezetője.  
Prontvai Vera, doktorandusz (PPKE), PHD kutatási területe költészet és szakralitás 
a kortárs színházban, a Mária Rádió felelős szerkesztője. 
Vándorfi László, a Pannon Várszínház ügyvezető igazgatója és rendezője. Több 
Pilinszky művet vitt színre (Élőképek, Urbi et Orbi - a testi szenvedésről, KZ 
Oratórium). 
Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója és rendezője. 
Visky András, drámaíró, a Kolozsvári Állami Magyar Színház dramaturgja és 
művészeti vezetője. 

A beszélgetés animátora: 

Kiss György Ádám, coach, tréner, a magyarországi playback mozgalom elindítója, 
a Közép-Európai Playback – Színházi Iskola tanára. 

A beszélgetésen való részvétel ingyenes, 
de a nagy érdeklődésre való tekintettel regisztrációhoz kötött: 

http://www.kre.hu/pilinszky2 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

http://www.kre.hu/pilinszky2

