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A zozr-cs ór, első féléve még a világjárvány árnyékában telt, így élő közönség előtt nem tudtak játszani

alkotórnííhelyiink rníívószei, azonban ]<észtilve az íljranyitásra, ez az időszak is aktív mtrnkár,al teh.

2021, március tz-én ősbemutatót tartottunk - ekkor még az E-Színház platformján keresztiil

streamelt változatban, rnajd a nyitást követően szeptember t4-én a 6SZÍN-ben - Egressy Zo|tánz
Gordiusz címíí karanténkomédiájának bernutatásával. A darabot az irő a Litera Irodalmi Portá]

karanténdráma pályázatára lrészítette, majd aZichy Szín-Műhelyfelkérésére átdolgozta, kibővítette és

véglegesítette,

I!,zzel az e]őadásr:nkkal résztvetttink a 2o2L szeptember t6 és z6-a között, az első online térüen

rcndezett s,zinházi seregsze mlén, az E-Színház Fesztiválon.

zozr ben volt Pilinszky János születésének roo. és halálának 4o. édordulója. A kettős év,íbrduló rnéltó

rncgiinrrepléséhez a]kotórnííhelyiink a MÜPA-val és a Versszínház'I'M-al közös produkcióval

csatlakozott. A ,,World of Pilinszky"- Lótmesék kicsit ós nagyon fölnőtteknek círníí

összrníívészeti monodrárnában Pilinszky János négy kevésbé ismert rneséjét láthatja és hallhatja a

közörrség a mindennapjainknak részét képező legmodernebb technológiák (csevegő pfogram,

szimrtlátor, webkamera) segítségével . Az előadás dramaturg-rendezője, valarnint főszereplője Tttrek

Miklós a Versszínlráz'IM negalapítója. Az előbemutatót június 3o-án a 6SZÍN-ben tartottuk, a

nagyszínházi bemutatót pedig 2o2l. november t5-én, két előadás keretében a MÜpA
Il'esztiválszinházában Az előadás kiilönlegessége, hogy Turek Miklós mellett ólőben í'ellépett a darab

z,enesz,erz,ője, a Liszt Ferenc-díjas Talamba Ütőegyiittes alapító tagja Szitha Miklós, valamint Galambos

Péter és Gttndel Takács Gábor is.

Az év e]ső í'elében folytattuk a zot9 f zo-as isltolai tanévről áthűzódő, a Lázár Ervin Prograrnba bekerült

,,Arany balladák - rnásképp", valatnint Cstrkás István: ,,IJtazás a szempillám mögött" círníí zenés

rrrcscjlttóktrril< or-rlinc közvetítéseit. E rncllett isko]ák szárnára lelretővé tetti.ik, hogy rencll<íviili tanóra

kcretében az Arany, valamint azlJtazás a szernpillám mögött círníí előadásrrnk mellett a korábban rnár

rögzített ADYnenrADYde kor:társ dolrumentlttl-t színházi előadásr"rnkat is megtekinthessék.

2021 augtlszttls z7-z9-z9-én megrendezésre került - első alka]ommal - az Eönös ro * Terézvárosi

Kulturális Közhasznír Nonprofit Zrt, szewezésében aTerézvárosi Fesztivál, ahol alkotórnűhelyünk

]<iilörr sátol,ral, r,alamint eIőadásainkbóI több részlettel is vendégszerepelt.

Az év második felében az újraindulő Lázár Ervin Program keretében újabb 7 tankerülettel
kötöttünk szerződést, amelyből zozr december végéig 4.600 másodikos kisdiáknak vittük el Csukás
István: Utazás a szempillám mögött című mesejátékát. Ezzel az előadásunkkal vendégszerepeltünk



Szigethalmon, Balmazírjvárosban, Pilisen is. I}trdapesten pedig a 6SZÍN-ben folyamatosan repertoáron

tartottuk prodtrkcióinkat.

Még a panciérnia ideién hagyományt teretntve -igaz akkor rnég csak streamelt formában - egy külön

rnegleiletéssel is szolgáltrrn]< közönségiinknek. Az Ulazás a szempillám rnögött címíí előadásttnkat

kat,á r:stltry t:Iőtt a 'falarnba Ütííegyiittessel ]<özrernííködve, élőben játszottuk a 6SZÍN színpaclán nagy

silrerrel.

Tovább íolytatttrk a ,,Szinh.áz az iskolákba megy" progralnramsorozatunkat, amelynek keretében

2o21. szeptemberében Úlbudan megrendezésre került kulturális rendezvénysorozat - Eleven Ősz -

egyik esernényeként bemtrtattuk az ,,Ararty balladák - női szemmel" címíí összmíívészeti

e]őadástrnkat a Ktrlttrrbunkerben. Ebből az előadásból a Budapest Főváros XL kerülettel már hárclrn éve

rnííködő közszolgáltatási szerződés keretében több ,,rendhagyó irodalomórát" tartottunk a lteriilet

iskolái számála. Ennek a támogatásnak köszönhetően a ItlÜPÁ-ban nagy sikerrel bemrrtatott ,,World of

Pilirrszky" círníí összművészeti monodrámát is láthatta a XL kerület közönsége az A]bertíalvi Közösségi

I{ázban.

zrlzz-Ilen iinnepeljiik korunk egyik legnagyobb költőnőjének, Nemes Nagy Ágnes születésének roo
ór,íbldrrlóját, arnclynek előkésziileteit, próbáit rnár ebben az óvben elkezdtük. A bemr,rtató zozz. január

t4-ón lcsz, anikor Nemes Nagy Ágnes: Az aranyecset címíí, eddig még magyar színpaclokon

ilycrríblrlán be lrem mutatott keleti rneséjének zenés változatát visszük színre a 6SZÍN-be. A meséhez

Szitha Miklós, alkotóműhelyiink zenei vezetője írt zenét.

Mííködésiink stabilitásához elengedhetetlenek azok a pályázati támogatások, amelyeket előadásaink

]étlehozásához, valamint továbbjátszásához nyújtottunk be az EMMI Előadó-művészeti szervezetek

többlettárnogatására kiírt tematikus pályázataira, valamint a Magyar Művészeti Akadérniához és a

Nemzeti Kuiturális Alaphoz,

,á zoztf zz-es színházi évadot felölelő időszakra az alábbi ternatikákban nyertünk támogatást:

- I,Iilrnyszakmák - amelynek keretében tovább tudtuk foglalkoztatni azokat a kollégákat akik több

évc alkotórnííhelyiink rnűszaki í'eladatait látják el ( g M Ft )

A Zichy Szín-Mííhely Nemzeti Alaptantervhez kapcsolatos produkciójának létrehozása -- Nemes

Nal5v Ágrrt:s: Az aranyecset cínrií keleti rneséjónek berntrtatása (4 M Ft)

- Alany balladák*másképp - A Zichy Szín-Mííhely egyedi pályázata működési költségek

íinanszírozásához (ts Ft M)

- 'I'ársadalmilag érzékeny produkciók - alkotómííhelyünk korábbi előadásainak továbbjátszása

(sMFt)
- Közös gyökereink - határon túli proglam (z M Ft)

- ljszközbeszerzés - arnelynek keretében tovább ttrdtuk fejleszteni saját eszközparl<unkat

konrplett hang- és fénltechnikai berendezések beszerzésével (t M Ft)



l]ovábbá tárnogatást nyertiink:

A Magyar Míívészeti Akadérniától a ,,World of

llerntrtatására (5oo ezer Ft)

A Nemzeti Krrlturális AIap Színházmíívószeti

aranyccset " címíí összmíívészeti előadásLrnk

ér,{ordLrlója alkalmából (z,55o M Ft)

Pilirrszky" címíí összmíívészeti tnonodráma

Kollégiumától a Nemes Nagy Ágnes: ,,Az

bernutatása a költőnő sziiletésének roo.

z,7o4 néző

986 néző

6.zo6 néző

z7t néző

9.567 néző

Alkotómííhelyünknek zo19,ben öt évre szóló közszolgáltatási szerződést kötött Budapest XI. keriilet

Újbrrcta Önkormányz,atáva|,arnelynek keretében minclen évben - az évi támogatás fiiggvényében - több

r:lőadást tartunk a keriilet kulttrrális intézrnényeiben és iskoláiban. zozr-ben ez az őssz,eg Boo ezer F't

1,olt.

zozl-ben az alábbi online előadásokat tartottuk;

- Utazás a szernpillárn rnögött

- Got,dittsz

- Ai,atry balladák -rnásképp

- ADYnernADYde

összBsBN:

zozr- ben az alábbi - nézők előtt megtartott

- Gordiusz

- Utazás a szempillárn mögött

- Aratny balladák - női szemmel

- World of Pilinszky

össznsnll:

6 előadás

t előadás

6 előadás

3 előadás

r6 előadás

- előadásokat tartottuk:

4 előadás

z3 előadás

4 előadás

s előadás

34 előadás

476 néző

5.oBB néző

BB néző

568 néző

6.zzo néző

Rttclapcst, zozz, rnájtts zo.
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Zichy Szín-Műhely
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