
ÖRDÖGSZEKÉREN – HATÁRON TÚL

ILOVSZKY BÉLA SZÍNHÁZI FOTÓI

A fekete fehér album mintegy száznegyven fotót tartalmaz a határon túli
színházak előadásaiból.

A kötetet kiegészíti Darvai Nagy Adrienne, Demeter András, Forgách András,
Gyarmati Kata, Hatházi András, Kozma András, Szá sa Bilozub, Visky András,
Zappe László egy egy írása a színházról, a színházi fotóról. 

Hu szon öt, öt ven... Év ti ze dek előadás fo tói ész re vét le nül ra kód nak egy más ra.
Mert a szín ház tü né keny mű faj, ké pei lát tán ér tem meg, mi lyen se be sen pö -
rög az idő. Mi lyen volt X fi a ta lon, és mi lyen volt Y éle te nagy sze re pé ben.
Ilovszky min dent sű rít ve lát és lát tat. Iga za le het Franz von Baadernek, aki
„ezüst pil lan tás nak” ne ve zi azt a moz za na tot, ami kor az em ber egyi de jűleg lát
kül ső és bel ső sze mé vel.

A szín há zi elő adás meg is mé tel he tet len, egye di lét for ma. Szin te le he tet len le -
fény ké pez ni. Csak „ott és ak kor” ér vé nyes tér ben és időben zaj lik a cse lek -
mény. Vil la nás nyi ex po zí ci ó ban, két di men zi ó ban nem le het vis  sza ad ni. Ha
Ilovszkynak csak azért is si ke rül a lé nye gest rög zí te nie eb ből, azt nem ki zá ró -
lag az elő adás ból, – hoz zá adott ér ték ként – ön ma gá ból is me rít ve ve tí ti
elénk. Is me ri a drá ma iro dal mat, a ren de zőt, a szí nészt. Tud ja, mi kor, mi nek
lesz sú lya. A klasz  szi cis ta esz té ti ka – név sze rint Lessing – er re azt mond ta:
„ter mé keny pil la nat”.

Szegő György
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D. Albu Annamária, Mátray László

William Shakespeare: Hamlet 
Rendező: Bocsárdi László

Gyulai Várszínház, Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház 2013                  

a játék
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Szarvassá változott fiú 

Juhász Ferenc: Szarvassá változott fiú – kiáltás a titkok kapujából
Rendező: Vidnyánszky Attila

Gyulai Várszínház, Beregszászi színház 2003

a játék



Albert Csilla, Keresztes Sándor, Kató Emőke, Bogdán Zsolt
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Alfred Jarry: Übü király 
Rendező: Alain Timár

Kolozsvár 2011

a játék



Szűcs Nelli
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Juhász Ferenc: Szarvassá változott fiú – kiáltás a titkok kapujából
Rendező: Vidnyánszky Attila

Gyulai Várszínház, Beregszászi színház 2003

a játék
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Kézdi Imola

Georg Büchner: Woyzeck 
Rendező: Mihai Măniuţiu

Kolozsvár 2005

a játék



Pantagrüel sógornője
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Rabelais nyomán: Pantagrüel sógornője
Rendező: Silviu Purcãrete

Kolozsvár 2003

a játék



Pálffy Tibor, Váta Lóránd
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Samuel Beckett: Godot-ra várva
Rendező: Tompa Gábor
Sepsiszentgyörgy 2005

a játék



Ferenczi Gyöngyi, Mátray László
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Tamási Áron: Boldog nyárfalevél
Rendező: Török Viola

Sepsiszentgyörgy 2005

játszótársak



Szilágyi Enikő, Keresztes Sándor, Buza Timea
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Samuel Beckett: Játék
Rendező: Tompa Gábor

Budapesti Thália Színház, Kolozsvári Magyar Színház, 2003

játszótársak
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Pócsik Zoltán, Balázs Attila

Alfred de Musset: Lorenzaccio
Rendező: Victor Ioan Frunzã

Temesvár 1998

játszótársak 
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Kacsur Andrea, Orosz Ibolya, Vass Magdolna

Anton Pavlovics Csehov: Három nővér
Rendező: Vidnyánszky Attila 
Zsámbék, Beregszász 2003

játszótársak 
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Trill Zsolt

Samuel Beckett: Godot-ra várva
Rendező: Vidnyánszky Attila

Beregszász 1993

arcjátékosok 
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Harag György

rendező
Kolozsvár 1978

játékmesterek


