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Baltazár Színház  

Picasso: A világ teremtése  
Picasso „A világ teremtése” címen nem festett képet. Ez az 
„Ádám és Éva” történet képzeletbeli ecsetvonása nyomán 
fogant. Az anyaöl édeni boldogsága rajzolódik ki az üres 
vásznon. Az alkotói dráma az első emberpár alakjában ölt 
testet. Szenvedélyük a legalsó csigolyánál szunnyad. 
Vágyuk az égig nő. Létra kell, hogy elérjék. Lépésről-lépésre 
haladnak felfelé a lehet és a nem-lehet fokain. 
Lombmagasan megállnak. Övék a gyümölcs, vele együtt a 
zuhanás. A földet érés fájdalmát minden újszülött 
hordozza. A sorsfordító feladat rájuk vár: az igazi kihívás, 
gyermekeim, az Édenkerten kívül édent teremteni!  

Théâtre Baltazar  

Picasso:  

La création du monde  
Picasso n'a pas peint le tableau « La création du monde ». Nous avons imaginé une série de tableaux à partir de 
l'histoire d'Adam et Eve. Le bonheur édénique naît de la toile vierge. Le premier couple humain est au cœur de ce 
drame artistique. Leur passion se cache dans les replis de leur corps. Leur désir croît jusqu'au ciel. Il faut une 
échelle pour l'atteindre. Ils avancent pas à pas sur les degrés du possible et de l'impossible. Il s’arrête à la 
frondaison des arbres. Le fruit est à eux, mais la chute aussi. La douleur de l'atterrissage leur cache chaque 
nouveau-né. Une nouvelle page s'écrit : le vrai défi, c'est de créer un éden - en dehors de l'Éden! 
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MOM KULTURÁLIS KÖZPONT 

 

Tánceánia Együttes: Álompart 
A Tánceánia együttes közel 15 éves folyamatos 
munkájának köszönhetően az Álompart az együttes 
fogyatékos táncosainak ötletei, elképzelései, javaslatai 
alapján, az ő vezetésük által született közös 
improvizációs alkotás. Táncunk az egyén teljességéből 
és a közösség megtartó erejéből táplálkozik. 

Compagnie Tánceánia : Le rivage des rêves 
15 années de travail continu du groupe Tánceánia ont 
permis la création du Rivage des rêves, spectacle 
nourri des idées, des trouvailles et des propositions 
des danseurs handicapés du groupe. Leur danse 

s'inspire de l'intégralité du vivant et de la force collective de la communauté.  

 

Compagnie DK-BEL Társulat: Anamesa Mas  
A darab témája az együttlét (Anamesa Mas görögül: egymás 
között). Az előadás három közösséget köt össze: Görögországot, 
egy létező országot, a francia elővárosokban élő fiatalokat és 
mozgássérült fiatalokat. Arra törekszünk, hogy előtérbe 
helyezzük az emberiséget, amelyhez tartozunk, és amelyet 
támogatunk, azzal a vággyal, hogy lendületet, lelkesedést és 
reményt adjunk, amelyek elengedhetetlenül szükségesek ebben a 
nehézségekkel teli világban. A darab arról is szól, hogy „láthatóvá 
tegyük a belső világot”, hogy bemutassuk azt a képet, amelyet ez 
a három közösség (a mai Görögország, az „elővárosi”-nak 
mondott fiatalok, a mozgássérült fiatalok) mutatni akar magáról 

 
Le thème du spectacle, c'est l’entre-nous (Anamesa Mas en grec). 
La représentation met en relation trois identités: celle d'un pays 
en crise, la Grèce, celle d'une jeunesse vivant dans des cités de 
banlieues françaises, et celle de jeunes handicapés moteurs 
cérébraux. Nous cherchons à mettre en avant l'humanité que 
nous partageons et que nous portons, avec une volonté de 
donner de l'élan, de l'enthousiasme et de l'espoir, indispensables 
pour ces univers qui évoluent dans un monde de difficultés. Il 
s'agit également de « rendre l'intérieur visible », de donner 
l'image que ces trois entités (la Grèce d'aujourd'hui, la jeunesse 

dite de « banlieue », les jeunes handicapés) ont envie de montrer d'elles-mêmes. 
 


