
Némajáték
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Ab Ovo



Ennyi kell, hogy némi humorral
megnézzük, életszemléletünk és

viselkedési mintáink miatt mennyire
másként viszonyulunk a világ dolgaihoz -

szerelemhez, munkához, egymáshoz,
önmagunkhoz vagy csak egy billegő

székhez.

Négy bohóc-karakter - egy színész.
Egy zenész.
És a nézők.

Az Ab Ovo, élőzenés némajáték, a négy,
klasszikus vérmérséklet szerinti

személyiségtípus története. A
szangvinikus, kolerikus, melankolikus, és

flegmatikus archetipikus attitűdjeit
felhasználva 4 bohóc-karakter jelenedik
meg előttünk. Humorral és költőiséggel,

de szavak nélkül teszik fel a kérdést:
hogyan kötik az életünket gúzsba a
berögződött viselkedési mintáink?



Vajon az a dolgunk, hogy elfogadjuk
magunkat olyannak, amilyenek vagyunk?
Ismerjük el, ha ki kell állnunk magunkért
vagy át kell adni helyünket másoknak?
Avagy lehet új szemüvegen keresztül nézni
a világot és kilökni magunkat a
megszokások börtönéből? Kényelemből és
félelemből miatt rögzítjük önmagunkat
viselkedési szokásainkhoz, vagy ilyenek
vagyunk? Milyen mértékben ismerjük saját
személyiségünket egyáltalán? Hol van a
harmonikus egyensúly önmagunk
elfogadása és a változásra való nyitottság
között?

Családi, interaktív előadás, élő zenével -
utcaszínházi vagy beltéri körülmények
között.

Fesztivál szereplések: Bondoró Utcaszínházi
Fesztivál 2022 (Kapolcs), TE! Feszt 2022
(Budapest)



A Létra Kulturális Egyesület 2016-os
megalapítása óta folyamatosan valósít meg

művészeti projekteket. Első, Ébredés című
cirkusz-színházi előadása Magyarország,
Románia, Szlovákia, Törökország, Anglia,

Norvégia fesztiváljain is szerepelt.

Marofka Mátyás, MMA ösztöndíjas
alkotó, színművész, az egyesület
művészeti vezetője, a budapesti

Színház- és Filmművészeti Egyetem
zenés színművész szakának elvégzése

után Londonban diplomázott a The
Royal Central School of Speech and

Drama egyetem színésztanár-
színésztréner mesterszakán, majd a

berlini Michael Chekhov International
Academy hallgatója volt. A Létra

Kulturális Egyesület vezetése mellett,
Leandre Ribera világhírű katalán bohóc
munkatársaként is dolgozott 3 éven át

Franciaországban.



ITT

További információk megtalálhatók
honlapunkon.

Kapcsolat:
letrakulturalisegyesulet@gmail.com

ITT

Alkotó, előadó: Marofka Mátyás
Zeneszerző, zenész: Pető Marcell

 
Látványtervező: Zubor Kata

Produkciós menedzsment: Kovács Brigitta, Nyolczas Gitta
Művészeti konzulens: Leandre Ribera

Művészeti munkatársak: Czakó Máté, Gyulai Júlia, Juhász
Nóra, O. Horváth Sári

Támogatók:
Előzetes
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