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IFJÚSÁGI ELŐADÁSOK FELDOLGOZÓ FOGLAKOZÁSSAL 
2019.04.01-ÉN 10.00-12.00 VAGY 13.30-15.30 
 
 Információk az előadásról: 
 
A gömbbe zárt fény és az angyal válaszol című könyv szövegei adják a jelenetek közös nevezőjét. E 
különleges dokumentum az élet rejtett kérdéseire ad válaszokat a második világháború embertelensége 
közepette. Az „angyal” által megfogalmazott metafizikus minőségek és a látvány absztrakciója mentén az 
előadás fókuszában életünk láthatón túli struktúrája áll.  
 
„A Fénygolyók egy hangsúlyos fényeffektekbe ágyazott költői vízió... Felsejlik egy táncos, középkort idéző 
fehér jelmezben, a fejviselet fénypontja a sapka bojtja. A bolygómozgás törvényeit a táncos nyakának, 
törzsének csavarása, a kisgömb perdítése teszi kozmikus léptékűvé. „Minden mozog” mondja egy hang, 
„Minden ugyanabból az anyagból van: fényből”... A következő jelenet a szívről beszél, a kegyelem helyéról, a 
Kehelyről. „A világ szívdobbanása a te szivdobbanásod.” Harmadik tételként egy tradicionális zsidó 
kegytárgy, a hétágú gyertyatartó, a menóra „lángjai” sorban kigyúlva világítanak bele a sötétségbe. Szférikus 
ütőhangok közepette a hetes számhoz kapcsolódó misztériumok szövegeit halljuk. „Minden lét egy lélek, de 
együtt a hét: az ember.” Peter Brook ötven éve Az üres tér című könyvében megírta a kortárs színpadtér 
bibliáját. Ezzel az előadással megszületett egy szakrális apokrif változat a színpadon, amelyben a zene, a 
tánc, a szöveg és a fény egyenrangú alkotótársak tudtak lenni.” (részletek Szegő György írásából a a 
Fénygolyókról, Régi-Új Magyar Építőművészet 2018/03, 12-13. oldal) 

 
az ember: Tímár Dorka 
az angyal: Bérczi Zsófia 
zene: Kiss János 
fénylő kellékek és rádióvezérlés: Tankó Barnabás 
üvegmunkák: Pataki Attila 
tervező, rendező: Bérczi Zsófia 
Az előadásban elhangzik: Jalaladdin Rumi Az atomok verse 
támogató:  SÍN Kulturális Központ, Nemzeti Kulturális Alap 

 
Információk az ifjúsági programról: 
 
Választható időpontok 2019.04.01-én: 10.00-12.00 és 13.30-15.30 
helyszín: Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér, kamaraterem 
cím: Budapest, Eötvös u. 10, 1067 
honlap: www.eotvos10.hu 
 
Az előadást érettebb lelkeknek ajánljuk 17 év felett. Egy előadásra 3db 15- 30 fős osztályt (csoportot) 
várunk. Maga az előadás 50 perces, melyet egy 70 perces feldolgozó foglalkozás követ az előadás 
témáiban, úgy mint éberség, a világ felépítése, az öröm és az adás, egészség és gondoskodás, 
lelkiismeret. 
A részvételt az NKA támogatja, így ingyenes. 
Regisztrációjukat a jelentkezés  sorrendjében tudjuk fogadni, kérjük írjanak a 
zsofia_berczi@livingpicture.org címre! Várjuk jelentkezésüket. 
 

  

http://www.eotvos10.hu/
mailto:zsofia_berczi@livingpicture.org


Felkészülés az előadásra: 
 
A következő információk, filmek megnézése erősen javasolt az előadás megtekintése előtt: 
 
Az előadás rövid ajánlója:  
https://youtu.be/Hb8qrl0IXXI 
https://youtu.be/_yWBepfA6Kk 
 
Beszélgetés a rendezővel:  
https://indavideo.hu/video/Fidelio_Kulturpercek_12_01_-_Fenygolyok 
 
Információ a könyvről:  
http://www.dialogues-ange.fr/az_angyal_valaszol/index.html 
 
Interjú az angyalok írnokával, Mallasz Gittával: 
https://www.youtube.com/channel/UCcbcAdpXwaJ6k1VyBp6vGZw 
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