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Az RS9 Színház
Szakmai tevékenység, koncepció
Az Astoria Színházi Közművelődési Egyesületet Lábán Katalin és Dobay Dezső alapította 1990-ben. Az azóta is a VII. kerületi Rumbach
Sebestyén utca 9. szám alatt, RS9 Színház néven működő kulturális intézmény – külföldön is – ismertté és elismertté vált, hiszen alapítása után
szinte azonnal nemzetközi sikereket ért el, még a tengerentúlon is: Lengyelország, Skócia, Románia, USA, hogy csak ország, kontinens szinten
tegyünk említést vendégjátékainkról, meghívásainkról. A 60 fő néző befogadására alkalmas Színháztermünk mellett, 2013-ban

megnyitottuk RS9+ Vallai kert elnevezésű termünket az utca túloldalán – a Rumbach S. u. 10. szám alatt. Ezzel duplájára nőtt előadásszámunk,
vele együtt a nézőszámunk is.
Gombrowitz, Kafka, Wyspianski, Kraus, Pirandello, Beckett, Csehov, Shakespeare, hogy néhány külföldi szerzőt említsünk, Móra Ferenc,
Weöres Sándor, Örkény István, Szabó Magda, Nádas Péter, Esterházy Péter pedig a magyar szerzők – a teljesség igénye nélkül -, akik darabjait
színpadra állítottuk. Az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy előadásaink főleg kortárs magyar szerzők műveit vonultassa fel, így
kerültek repertoárunkra Podmaniczky Szilárd, Falussy Lilla, Csáki Rita, Karátson Gábor, Braun Barna, Tóth Tamás, Baksa Imre, Egressy Zoltán,
Németh Ákos által írt művek színpadi adaptációi.
2015-ben tartottuk Vallai Péter színművész emlékére szervezett Vallai Fesztiválunkat. A kortárs előadóművészeti fesztivál akkora siker volt, hogy
további két Vallai Fesztivál szervezése, lebonyolítása, sikere fűződik színházunk nevéhez. 2015. őszén RS9 OFF Független Színházi
Fesztiválunkat szerveztük, melyet 2017-ben a második, idén pedig a harmadik követ, utóbbi 2019. április 25 – 28. között kerül megrendezésre.
Szervezetünk nagy hangsúlyt fektet a „színházi nevelésre”. Nemcsak gyerekelőadásainkra gondolunk, hanem a fiatalok kulturális, művészeti
felzárkóztatására. A Hernád utcai Iskolával évek óta olyan megállapodásunk van, hogy színészeink, drámapedagógusaink rendszeres – heti –
foglalkozásokat tartanak, az alsósok osztályait kísérik végig tulajdonképpen az iskolaváltásig. Év végén előadás formájában mutatják be az évi
próbáik gyümölcsét.
Az RS9 Színház alapítása óta kísérletező jelleggel működik, előadásaink jellemzően a társművészetek bevonásával jönnek létre, több
előadásunkban élőzenével, tánccal, vetített kortárs képzőművészeti alkotásokkal egészítjük ki a prózai szöveget. Korábban „sikk” volt, hogy
annyira kísérletező egy színház, hogy csupán a kevés műértő közönséget célozza, ez mára annyiban változott meg, hogy nagyot emelkedett azon
nézők száma, akik az igényes, „gondolkodó” színházunk előadásaira váltanak jegyet.
Lábán Katalin

