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I. Új Néző közösségi színházi program

Az Új Néző közösségi összművészeti programot 2009–
2010-ben valósította meg a Káva kezdeményezésére egy 
öt szervezetből összeálló alkotócsoport. A drámataná-
rokból (Káva), színházi szakemberekből (Krétakör), filme-
sekből (Metaforum film), iparművészekből (Retextil) és 
társadalomkutatókból (Anblokk) létrejött 25 fős Új Néző 
társulat arra szerveződött, hogy a helyiek részvételével 
művészetalapú társadalmi akciókat valósítson meg szo-
ciális és etnikai feszültségekkel terhelt Borsod megyei 
falvakban. A beavatkozásra szándékosan hasonló lélek-
számú és egymáshoz közel fekvő, ugyanakkor nagyon 
különböző társadalomtörténeti háttérrel és társadalom-
szerkezettel rendelkező két településen (Ároktőn és Szo-
molyán) került sor. Az etnikai és hierarchikus viszonyok 
más-más mintázatot mutattak a két településen, és a 
roma lakosság lélekszáma, helyi társadalmi pozíciója is 
különbözött. Mindebből következően a művészeti be-
avatkozás feladatai is különbözőek voltak, és másképp is 
alakultak a két helyszínen. Az Ároktő, majd Szomolya te-
lepüléseken 2010 nyarán két-két hétig tartó beavatkozás 
központi eseményei a Schilling Árpád által rendezett rész-
vételi színházi előadások voltak, amelyek esténként a fal-
vak közösségi terein valósultak meg. A két faluban kilenc 
különböző részvételi színházi előadást játszott a társulat, 
összesen mintegy 300 helyi néző bevonásával. A program 
keretében, a színházi eseményeket kiegészítendő – a film, 
a fotó, a képzőművészet és a dráma eszközeit alkalmazó 
– művészeti akciók is zajlottak, elsősorban a gyerekek és 
a fiatalok részvételével. A művészeti beavatkozás célja a 
helyi nyilvánosság megerősítése volt, elsősorban a foko-
zódó etnikai feszültségek enyhítése érdekében. A prog-
ram egyszerre nyújtott közösségi élményt és teremtett 
teret a közös ügyek felismerésére és megvitatására. A 
program fő támogatója a CEE Trust amerikai alapítvány 
volt. Az Új Néző az első magyarországi társadalmi színházi 
kísérletnek tekinthető, amely a nagy médiaérdeklődésnek 
köszönhetően (közel ötven cikk és tudósítás foglalkozott 
vele) országosan ismert és más társulatok által mintának 
tekintett projektté vált. A szomolyai és az ároktői akci-
óról egy-egy dokumentumfilm készült, és egy önálló 
monográfia is született a programról.
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A programot életre hívó társadalmi igény: a társulat a közösségi színházi akcióval 
a rasszizmus – a cigányellenesség – 2007-től országos szinten radikálisan fel-
erősödő és naturalizálódó jelenségére kívánt reagálni. Egy olyan országrészbe 
vitték a programot, ahol ez a probléma fokozottan jelentkezett. Az északke-
let-magyarországi régióban a szociális feszültségek etnicizálódtak és „cigány-
kérdésként” kerültek felszínre. Az alkotók a részvételi színházat megfelelő be-
avatkozási eszköznek tartották e tendenciák legalább részleges átalakítására. 
A program célja: a koncepció szerint a lokális nyilvánosság hiányzó tereinek és 
eseményeinek létrehozása megteremti a feltételeket ahhoz, hogy a helyi közös-
ség tagjai felismerjék saját valódi közös ügyeiket ahelyett, hogy egyetlen etnikai 
csoportot vádolnának és neveznének meg minden probléma okaként. A prog-
ram célja tehát a lokális nyilvánosság létrehozása volt annak érdekében, hogy a 
helyiek számára láthatóvá váljanak valódi közös ügyeik, és ezáltal átalakítható 
legyen a mind beágyazottabb „cigányozó” diskurzus.
A program módszerei: a falusi közösségben végzett társadalmi színháznak Ma-
gyarországon nincsen hagyománya, nem voltak korábbi példái. A társadalmi 
és politikai részvételi színház nemzetközi mintáit nem lehetett egy az egyben 
átvenni. A társulat ezért egy olyan kísérleti beavatkozást dolgozott ki, amelynek 
struktúrája lehetővé tette a különböző részvételi művészeti eljárások kombiná-
lását, próbálgatását, tesztelését. Ez a kísérlet a következő elemekből állt össze:
– A közösségi színház létrehozásához három alapvető eljárásra – a falvak meg-
ismerésére, színházi produkció létrehozására és a helyiek mobilizálására – volt 
szükség. Ezért kooperáltak az Új Néző társulatban három kompetenciaterületet 
képviselő művészek. A program a társadalomtudomány, a színház és a dráma 
szaktudását ötvözte, és így jöttek létre az előadások.
– Nem egyetlen részvételi színházi előadás valósult meg a falvakban, hanem 
egy településenként öt-hat színházi eseményből álló színházi akciósorozatot 
hoztak létre az alkotók, amely egy héten keresztül minden este újabb és újabb 
eseményre hívta a falu lakóit.
– A részvételi színházi eseményeket egyéb közösségi művészeti programok kí-
sérték, amelynek produktumai (részvételi filmek, fotósorozatok, installációk) 
beépültek a színházi akciók közé.
– A színházi akciók estéről estére egyre komplexebb és ambivalensebb témák-
kal foglalkoztak, és egyre komolyabb szerepet adtak a közönségnek. Az első 
alkalommal egy számukra ismerős, kis kockázattal járó, közös szerepbe kerül-
tek: egy fiktív esküvő násznépét alakították. A folyamat végére pedig már saját 
hierarchiaviszonyaikat elemezték, és azokról vitatkoztak egy-egy színházi jele-
net segítségével. 
– A színházi akciók a falvak közösségi tereiben valósultak meg, időnként sza-
badtéren, máskor zárt terekben.
– A színházi tér kialakítása a felkínált részvételi formához igazodva, akcióról ak-
cióra változott. Előfordult klasszikus frontális elrendezés, nagy és kis csoportos 
körben ülés, a vívópásthoz hasonló, sőt olyan is, ahol a nézők szinte spontánul 
rendeződhettek el és mozoghattak a térben.



– A közösség mobilizálásának három szintje volt: a program ideje alatt folyamatos 
toborzás, a nézőket inszcenírozó színházi dramaturgia, drámapedagógia és fó-
rumszínház-alapú módszerek beépítése és alkalmazása a színházi eseményeken.
Ezek a részvételi eljárások mind azt a célt szolgálták, hogy a színházi esemény 
képes legyen a falusi nyilvánosság hiányzó fórumaként működni.
– A társulat a közösségi/részvételi színház különböző változatait próbálta ki az 
egyes estéken. Az egyes változatok egyrészt a témákhoz igazodtak, másrészt a 
fokozatosságot követték: a nézők estéről estére tanulták a részvétel, a beavat-
kozás mind összetettebb, mind kifinomultabb, mind több aktivitást és bátorsá-
got kívánó formáit. A sorozat elején használt, leginkább a bevonást, az aktivizá-
lást segítő formákat felváltották a komplexebb témákról folytatott egyeztetésnek 
kedvező részvételi eljárások és a kritikai reflexiót lehetővé tevő módszerek.

„KAPCSOLATTEREMTŐ SZÍNHÁZ” 

Célja, hogy a nézők bevonódjanak a programba, megismerjék a szereplőket, 
kipróbálják a részvétel legegyszerűbb formáit és közösségi éményhez jussanak. 

Az Új Néző „kapcsolatteremtő színházában” a falu főterén esküvő/lagzi zajlik 
annak mindenki által ismert rituáléja szerint. A jelenlévők a násznépet alakítják. 
A társulat a commedia dell’arte színházi formáit használva teszi látványossá és 
szórakoztatóvá az eseményt. A zene és az esemény hangjai „betöltik a falut”. 

E bevezető formáról általánosságban elmondható, hogy a nézőknek lehető leg-
alacsonyabb küszöböt kell átlépniük: egy ismerős nyilvános térben, egy ismerős 
nyilvános eseménybe tudnak bekapcsolódni, amely legkönnyebben dekódolha-
tó színházi formákat használja. Mindenki ugyanannyira kompetens résztvevő. 
A nézők úgy vannak inszcenírozva, hogy puszta jelenlétük az eseményben való 
részvételt jelent. Spontánul szétszóródva vannak jelen a színházi térben, maguk 
döntik el, hogy kikkel érintkeznek, hogy milyen közel jönnek az eseményhez. 

„MOBILIZÁLÓ SZÍNHÁZ”

Célja  a nézők mozgósítása, egyéni alakítások előhívása, a társadalmi szerepek, 
különbségek, konfliktusok témájának bevezetése.

Az Új Néző „mobilizáló színházában” a házaspár veszekedését, egy tipikus és 
sztereotipizált férfi-női konfliktust láthatott a közönség. Sőt részt is vehetett 
ebben, oly módon, hogy egyik illetve másik fél mellé állhattak, és segítséget 
nyújthattak neki, érvekkel láthatták el a vitában. Egy vívópástszerű színházi tér-
ben a pást egy-egy végéről kiabál egymással férj és feleség, támogatóik a hátuk 
mögött állva erősítik őket, és adják a muníciót. A többiek a pást két oldaláról 
figyelik a mérkőzést.

A „mobilizáló színház” egy egyszerű sztereotíp vitahelyzetet visz színre. Nem 
személyes érzésekkel és véleményekkel kell kiállni a résztvevőknek, hanem tipi-
kus, sztereotíp véleményeket ütköztetnek egymással.  Egy vitahelyzetet próbál-
nak ki, és abban a részvétel most már nem kollektív, hanem egyéni változatát. 
Kimondják és ütköztetik (ekkor még sztereotíp) véleményeiket egy mindenki 
számára ugyanannyira ismerős témában.
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„TÜKRÖZŐ SZÍNHÁZ”

Célja az általános helyi problémák láthatóvá tétele, a közös nehézségek fel-
ismerése, „szembesítés” ki nem mondott jelenségekkel, klasszikus színházi 
élmény nyújtása.

Az Új Néző programban a „tükröző színház” két egymástól műfajilag különböző 
változatát hozta létre a társulat. Ároktőn egy „kisrealista kamaradarab” mutatta 
be a családok gazdasági ellehetlenülését és a klasszikus férfiszerepek elbizony-
talanodását. Szomolyán szintén a családok anyagi ellehetetlenüléséről szólt az 
előadás, de itt a státuszféltés és a szolidaritás hiánya lett a központi téma, a 
forma egy „mesejátékparódia” lett. Szomolyán nem kapcsolódott feldolgozó 
beszélgetés az előadáshoz, Ároktőn az előadást követően a résztvevők kis cso-
portokban beszélhették meg az egyes szereplők társadalmi tapasztalatait és 
cselekvési lehetőségeit.

Általánosságban a „tükröző színházat” klasszikus színházi előadásként képzel-
hetjük el, amelyben a nézők nézők, a színészek színészek. Viszont a forgató-
könyv a helyi témákból, a helyi kutatás alapján íródik, az előadás valamilyen 
húsbavágó helyi jelenséget visz színre. Az előadást követheti beszélgetés vagy 
akár kiscsoportos feldolgozás, de ez nem szükségszerű.
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„ÉRVELŐ SZÍNHÁZ”

Célja egy helyi dilemma megvitatása.

Az Új Néző programban az „érvelő színház” témája mind Ároktőn, mind Szo-
molyán a „menni vagy maradni?” kérdés volt. A történetben szereplő házaspár 
dilemmája, hogy a súlyos anyagi gondok elől menekülve, merje-e elhagyni a 
falut egy jobb élet reményében.

Általánosságban az „érvelő színház” egy feltételezhetően a közönség minden 
tagjában felmerülő dilemma színrevitele, majd érvek gyűjtése a dilemma egyik, 
illetve másik oldalán. A részvételi színháznak ebben a változatában a résztve-
vők által megfogalmazott érvek rávilágítanak azokra az értékválasztásokra és 
kényszerpályákra, amelyek mentén az emberek meghozzák döntéseiket.

„FÓRUM SZÍNHÁZ”

Célja a helyi hatalmi és hierarchikus viszonyok tematizálása.

A fórum színház létező és kidolgozott részvételi színházi forma, kifejezetten 
alkalmas személyközi hierarchikus viszonyok láthatóvá tételére.

Szomolyán egy klasszikus Boal-féle, fórum színházi alapjátékot mutatott be a 
társulat. A közönség egyetlen olyan szituációval foglalkozott több mint két órán 
keresztül, amelyben az egyik szereplő nem fogadja és nem viszonozza a másik 
köszönését. Ezen keresztül vizsgálták falujuk hierarchikus (feudális) viszonyait. 
Ároktőn egy ikertestvér kapcsolatát vizsgáltak a résztvevők, amely a cigány–ma-
gyar megkülönböztetés metaforájaként jelent meg.

RÉSZVÉTELI MŰVÉSZETI (KÉPZŐMŰVÉSZET, FOTÓ, FILM) ALKOTÁSOK MINT 

SZÍNHÁZI AKCIÓK 

Célja a helyiek saját művészeti alkotásainak színrevitele, illetve  a beavatkozás 
részeként megvalósuló művészet- pedagógiai foglalkozások integrálása a szín-
házi folyamatba. 

Ároktőn a helyi gyerekek a falu jövőjéről szóló fantáziáikat jelenítették meg 
képzőművészeti eszközökkel, a kamaszok pedig saját életükkel kapcsolatos 
vágyaikat mutathatták meg a fotográfia eszközeivel. Az alkotásokat a „A jövő 
faluja című” akció (a színházi sorozat 4. autonóm eseménye) keretében tekint-
hette meg a falu nyilvánossága. Szomolyán négy helyi fiatal közreműködésé-
vel film készült a „cigány-magyar vegyes párkapcsolat” nehézségeiről „Ilyen 
ez a popszakma, avagy vannak megrázó jelentek” címmel, amit az utolsó napi 
„gálán” nézett meg a helyi közönség.

E forma lényege, hogy a program során a helyi közösség legaktívabb, leginkább 
involvált tagjai szakmai segítséggel olyan művészeti alkotásokat hozhatnak lét-
re, amelyek reflektálnak a közösség valamely fontos kérdésére, és amelyek az-
tán a színházi akciók autonóm elemeiként kerülhetnek a helyi nyilvánosság elé.
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Az Új néző esetében egy úgynevezett elkötelezett 
kooperatív akciókutatásról beszélhetünk, vagyis egy 
olyan kutatásról, amely maga is elkötelezett a beavatko-
zás céljainak elérésében, és tevékeny részt vállal abban, 
oly módon, hogy a társadalomtudományi kutatásból 
származó ismereteit megosztja a művészeti beavat-
kozás kidolgozóival, illetve folyamatosan visszajelzést 
nyújt számukra az akcióik hatásairól.
Az Új néző részeként megvalósuló akciókutatás a prog-
ram struktúrájához igazodott.
1. A körülbelül 9 hónapos előkészítő szakaszban kultu-
rális antropológiai részt vevő megfigyelésen alapuló te-
repmunka folyt és interjúk készültek a két településen.⁸ 
Ennek eredményeként a stáb által meghatározott szem-
pontokat követve esettanulmányok készültek a falvakról, 
amelyeket gyakran drámás formákat használva dolgo-
zott fel közösen a társulat. 
2. A művészeti akció megvalósításának (kétszer két hé-
tig tartó) időszakában a kutatók nyomon követték a fal-
vakban megvalósuló programokat, interjúkat készítet-
tek a résztvevőkkel és a programtól távol maradókkal 
is. A résztvevők visszajelzéseit a társulat az esti stáb-
megbeszéléseken értelmezte, és a tanulságokat beépí-
tette a következő napok akcióiba.
3. A megvalósítást követően készített tanulmányok ké-
pezték az alapját a program közös értékelésének. 
4. A kutatást a programról készült monográfia zárta le.

II. Az „Új néző”
akcióantropológiai kutatás

⁸     Az Anblokk kutatói Szomolya településen ekkor már majdnem tíz éve dolgoztak, klasszikus kulturális antropológiai kutatást 
végeztek a település roma családjainak körében. Ezt egészítette ki az Új Néző évében egy szociológiai kutatás, amely a helyi 
intézményrendszer (elsősorban az iskola, a közfoglalkoztatás és a civil szervezetek) működését vizsgálta. E kutatások képezték 
a gerincét az Anblokk folyóirat 2009-ben „Cigányozás” címmel megjelent számának, amely a romákkal kapcsolatos társadalmi 
diskurzus átalakulására hívta fel a figyelmet. Ároktő településen – ettől eltérően – a kutatás az Új Néző program keretében 
kezdődött.
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A program előkészítésének, megvalósításának és értékelésének szakaszában 
más-más funkciója volt a kutatásnak. Az előkészítő szakaszban végzett terep-
munka eredményei alapján készültek a színházi akciók; majd e színházi akciók 
működését vizsgálta és értékelte a kutatás. 
A kutatásnak a program mindhárom szakaszában ugyanaz a három fókusza 
volt: 1. a beavatkozás szempontjából fontos társadalmi jelenségek, 2. a helyi 
társadalmi szerepek és csoportok, illetve 3. a helyi nyilvánosság működésének 
vizsgálata. 

A program előkészítő szakaszában a kutatás a falvak társadalmi viszonyainak 
megismerésére szolgált, arra kérdezett rá, hogy
1. Melyek azok az alapvető jelenségek, amelyek meghatározóak a falvak 
működése szempontjából?
2. Mik a fontos társadalmi pozíciók a falvakban? Milyen erős csoportok 
vannak? Kik a hatalommal rendelkező, kik az aktív társadalmi szereplők? Melyek 
a passzív és marginális családok, csoportok?
3. Milyen közösségi események vannak/voltak a falvakban? Hogyan 
működnek, kiket vonnak be és kiket zárnak ki ezek?

A megvalósítási szakaszban, amikor a konkrét művészeti beavatkozás történt, 
az első szakasz kutatási eredményei felhasználásra kerültek:
1. A kutatásban beazonosított társadalmi jelenségek a színházi akciók témáivá 
váltak.
2. A társadalmi szereplők és csoportok, vagyis a helyi közösség feltérképezése 
segítette a bevonás módszereinek kidolgozását, azaz a színházi közönség 
mobilizálását.
3. A közösségi terek beazonosítása segítette az akciók helyszíneinek 
kijelölését. A létező és a helyieknek ismerős közösségi események használható 
mintákat adtak a színházi akciók formai felépítéséhez.
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Az akciókutatás a program három fázisában fogal-
mazott meg eredményeket, következtetéseket. 
1. A falvakban az előkészítő szakaszban végzett 
kutatás megmutatta, hogy az országos rasszis-
ta beszédmód elsajátítása különböző módo-
kon és mértékben történik meg a két települé-
sen. A „cigányozás” a két faluban csak részben 
és csak látszólag hasonló problémák megneve-
zésére szolgál, viszont a cigányozó diskurzus 
elsajátításának módja mindkét helyen magya-
rázható azzal, hogy miként működik az egyik, il-
letve a másik településen a lokális nyilvánosság.
2. Ennek alapján a megvalósítás szakaszában ki 
lehetett jelölni azokat a jelenségeket, amelyek 
láthatóvá tételére és tudatosítására szükség 
volt a helyi nyilvánosságban e rasszista diskur-
zus „lecseréléhez”, illetve a közösség számára 
fontos témák újrakeretezéséhez. 
3. A program értékelésekor a közösségi színházi 
akciók elemzése azt mutatta meg, hogy a tár-
sadalmi színház milyen eszközöket, eljárásokat 
használva tudja létrehozni a lokális nyilvános-
ság hiányzó tereit, eseményeit és témáit.

III. Kutatási eredmények
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A program által indukált változások: a demokratikus helyi nyil-
vánosság megteremtésének kísérlete
A program helyi közösségekre gyakorolt legfontosabb hatásai a következők voltak: 
1. A közösség rá tudott nézni saját állapotára. Ároktő esetében a faluközösség, 
Szomolya esetében a helyi roma közösség legalább részlegesen helyre tudta 
állítani saját sérült önazonosságát és meg tudta erősíteni identitását, alkalma 
adódott megünnepelni saját értékeit, illetve önmagát.
2. A résztvevők felismerték, hogy amik a hétköznapokban egyéni nehézsé-
geknek tűnnek, valójában a teljes közösséget érintő problémák. Például az 
ároktői nők szembesültek azzal, hogy családjuk a hétköznapokban rejtegetett 
válsága mögött valójában a férfiak társadalmi szerepének megrendülése áll.
3. A résztvevők meg tudták fogalmazni falujukhoz való ambivalens viszonyu-
lásaikat, illetve azokat az objektív és szubjektív kényszereket, amelyek miatt 
nem hagyják el a települést.
4. A helyi társadalmi hierarchia különböző státusú szereplői egyenrangú fe-
lekként tudták kifejteni véleményeiket egy-egy témáról (Ároktő, Szomolya), 
akár a helyi hierarchikus viszonyok működéséről és az azokban szerzett ta-
pasztalataikról, sérelmeikről (Szomolya).
5. A marginális csoportok helyzetbe hozása mindkét településen, Ároktőn a roma 
hangok hallhatóvá válása a többségi közönség számára.

Művészetpedagógiai következtetések: a közösségi színház társa-
dalomkritikai potenciálja
A kutatás rámutatott a részvételi színházi dramaturgia azon eljárásaira, 
amelyek lehetővé tették, hogy a helyi közösségek megünnepeljék magukat és 
megerősítsék saját identitásukat, ugyanakkor értelmezzék is saját állapotukat, 
és problematizálják, esetleg kritikai vizsgálat tárgyává tegyék önnön 
viszonyaikat.
1. A színházi akciósorozat commedia dell’arte eszközöket használó 
megmozdulásai (mint például a falusi lagzi színrevitele) valódi közösségi 
fiestát teremtett. 
2. A kisrealista színházi hagyományt drámapedagógiai feldolgozó technikákkal 
ötvöző előadások (például a szegénység teremtette feszültségekkel teli 
családi viszonyokról) lehetővé tették a résztvevőknek, hogy értelmezzék saját 
helyzetüket. 
3. A fórum színházi jelenetek láthatóvá tették és segítettek rákérdezni azokra 
a hierarchikus viszonyokra, amelyek meghatározzák a helyi közösség és az 
egyének mindennapi életét. 
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A vizsgált társadalmi jelenségekre vonatkozó következtetések: 
a helyi nyilvánosságok hiánya és a cigányozás
Az Új Néző program keretében a falvakban folytatott kutatás felhívta a figyel-
met a cigányozás jelensége mögött meghúzódó különböző társadalmi feszült-
ségekre. Ezek a feszültségek a települések rendszerváltás óta kialakult hely-
zetére vezethetők vissza: a falu szerepének általános elbizonytalanodására, a 
munkanélküliségre, az elszegényedésre (vagy az attól való félelemre), a helyi 
hierarchikus viszonyok szétesésére. 
A színházzal összekapcsolódó kutatás arra is rámutatott, hogy elsősorban a te-
lepülésszintű közügyek definiálatlansága eredményezi azt, hogy a helyi politikai 
kérdések jellemzően vagy a rokonsági viszonyok terminusaival értelmeződnek, 
vagy pedig az országos (média)diskurzus paneljaival helyettesítődnek. Vagyis a 
helyi ügyek megvitatása ebben az időszakban a rokoni kapcsolatok boncolga-
tását és a cigányozást jelentette

Az Új néző programban több terület szakemberei dolgoztak együtt jól elha-
tárolt feladatkörökben. Az elgondolás az volt, hogy a társadalomtudomány, a 
színház és a dráma tudásainak és eljárásainak összeillesztéséből tud létrejönni 
a társadalmi színház. A program tapasztalata alapján viszont az alkotók azt fo-
galmazták meg, hogy létre kell jöjjön a kutató-aktivista-művész (művész-aktivis-
ta-kutató, kutató-művész-aktivista) önálló figurája, illetve azok az önmagukban 
koherens eljárások, amelyekben a művészet egyszerre aktivizmus és megisme-
rés, sőt kollektív megismerés egyben.
Az Új néző programot végigkísérő dilemma, hogy inkább közösségi vagy inkább 
társadalmi színházat hozzon-e létre a társulat. Az előbbi esetben a beavatkozás 
ünnep jellege válik hangsúlyossá, a közös értékek felismerése és a közös prob-
lémák kimondása kerül a középpontba, mivel a részvételi színház elsősorban a 
helyi közösséget megerősítő funkciót tölt be. A másik lehetőség, hogy a részvé-
teli színház felvállal egy kritikus szerepet, és, elsősorban a marginális csoportok 
megerősítése érdekében, a helyi hatalmi viszonyok és igazságtalanságok látha-
tóvá tételére és leleplezésére törekszik, bízva abban, hogy jövőbeli változások 
katalizátora lehet. 

IV. Kritikai megjegyzések 
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Annak érdekében, hogy a színház valódi közösségi eseménnyé 
váljon, ahol a résztvevők valódi tapasztatokhoz jutnak saját 
hétköznapi életükkel és társadalmi viszonyaikkal kapcsolat-
ban, az Új Néző program nem köteleződött el egyetlen színhá-
zi, illetve részvételi eljárás mellett sem, hanem bátran kísérle-
tezett különböző művészeti műfajokkal és integrálta őket egy 
közös keretben. Az Új Néző program modellszerűsége tehát 
abban áll, hogy különböző művészeti ágak (színház, képzőmű-
vészet, fotó, film), különböző regiszterek (a népi, magas- és 
popkultúra műfajai), különböző színházi zsánerek és részvételi 
színházi módszerek tudatos kombinálásával és integrálásával 
hozott létre egy koherens társadalmi színházi beavatkozást. 

V. Az Új Néző modell:
társadalmi színházi és
összművészeti kísérlet




