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a l t e r n a t í v  m ű k ö d é s

Eddig is hányatott sors jutott a magyar művészeti közegben a 
struktúrán kívül tevékenykedő művészeknek, alkotócsopor-
toknak – most sincs ez másként. Bár hivatalosan jó ideje nem 
létezik már tiltott, tűrt és támogatott kategória, a szcéna és 
a kultúrpolitika továbbra sem esztétikai szempontok szerint 
különböztet meg alkotókat, produktumokat. Sokkal jobban 
számít az intézményi háttér, a politika támogatási rendszere 
szerinti besorolás, vagy épp a lojalitás.

A független előadó-művészeti társulatok és alkotók támo-
gatása céljából Kulcsár Viktória 2006-ban alapította a Függet-

lenül Egymással Közhasznú Egyesületet. Több év tapasztalata 
azt mutatta, hogy óriási szükség volna egy olyan intézmény-
re, ahol a független együttesek és alkotóművészek bázisra 
lelhetnek, és így racionalizálhatják működésüket. A FÜGE 
mint produkciós ernyőszervezet, amely hálózati keretek kö-
zött működött, és lényegében lefedte szinte egész Budapestet, 
nem tudott alkotó- és játszóhelyet biztosítani. Kellett egy épü-
let: a Fővárossal együttműködve Kulcsár Viktória választása 
a kihasználatlan Jurányi utcai egykori iskolára esett. A 6500 
négyzetméteres ingatlan bár méretesebb, mint amiről álmod-

Korszakos jelentőségű bázis és műhely a csupán Jurányiként emlegetett Jurá-
nyi Közösségi Produkciós Inkubátorház, amely a független előadóművészek 
alkotóterepe, véd- és dacszövetsége. De mi lesz a Jurányival a tao megszűné-
sével? Hogyan alakul a sokak által kissé kommersznek ítélt műsorpolitika?  
És milyen jövője lehet a művészeti háznak?

CZeNKLI DOrKA

A TÚLÉLÉST JELENTő 
JURÁNYI

Mihez képest alternatív?

Év eleji összeállításunk riportjaiban három olyan színházi intézményt vizsgálunk, amelyek 
az állami támogatással, társulattal és épülettel rendelkező színházakhoz képest „mások”. 
De felépítésük az „egyéb” kategóriába sorolt függetlenekétől ugyancsak eltér. Hiszen 
nagy intézményekről, erős bázisokról van szó.
 A fókuszban részben a magánszínházi, vállalkozói terület képviselői állnak, amelyek 
közül az Orlai Produkciós Iroda a legtöbbet játszó magánszínházak egyike, emellett a saját 
modellt mutató Átrium és Jurányi működése és profilja érdekelte lapunkat: előbbi nagy 
szériájú előadásokkal, utóbbi a kísérletezőbb és a sikerprodukciók összekapcsolásával 
működik ma. Kérdésfeltevéseinkkel azt vizsgáltuk, mit jelent a szabad társulás az 
Orlai Produkció esetében, hogyan vannak együtt a színészek, és milyen előnyökkel, 
hátrányokkal jár ez számukra; hogyan tartja fenn magát a Jurányi párhuzamosan 
inkubátorként, műhelyként, illetve népszerű előadások játszóhelyeként; hogyan sikerült 
felépülnie a Kultúrbrigádnak, amely ma budai körúti színházat üzemeltet – az Átriumot. 
És azt is – bár ez a kérdésünk nyitott marad, hiszen a jövő ez ügyben ismeretlen és 
kiszámíthatatlan –, milyen választás elé néznek ezek a színházak a tao nélkül, amely 
legalábbis a magánszínházi területnek hatalmas lendületet adott majd egy évtizede.


