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Lénárt András, Mikropódium – András

A Mikropódium Családi Bábszínházat Lénárt András alapította 1995-ben abban bízva, hogy egy külön-
leges bábszínház jelenik meg a magyar színházi-bábszínházi palettán. Erre a kicsi színházra leginkább 
jellemző különlegesen apró mérete. Mind a színpad, mind a bábok parányiak, egy egész előadás elfér 
egy kis bőröndben. Mégis, amikor megnyílik ez a kis bőrönd, valóságos csodára számíthat a közönség. 
Az életszerűen mozgó bábok szöveg nélkül mesélnek történeteket, érzéseket, hangulatokat. Kívülről 
nézve tehát minden parányi, de a hatás, amit az előadások elérnek nagyon nagy, a nézők eddig még 
nem tapasztalt élményt kapnak a piciny báboktól, és valószínűleg sokáig megőrzik ennek a varázslatos 
bábszínháznak az emlékét. Igen, valóságos varázslat a nézők szeme előtt megjelenő játék – bűvészhason-
lattal élve –, a mikromágia. A közvetlenül közelről látható mozgás, mozgatás és az előadások � nomsá-
ga, érzékenysége okoz felejthetetlen élményt a közönségnek. A hazai játékok mellett ezek az előadások 
1997-től nemzetközi turnékon is részt vesznek; eddig több mint 300 nemzetközi fesztivál látta vendégül 
ezt a parányi bábszínházat. A felnőtt- és gyermekközönség megismerhette ezeket az előadásokat Európa 
valamennyi országában, az Egyesült Államokban, Kanadában, Mexikóban, Brazíliában, de éppúgy Ja-
pánban, Koreában, Hongkongban, Kínában, Tajvanban is.

CON ANIMA

Szerző: Lénárt András 
Tervező: Lénárt András
Zeneszerző: Szemző Tibor
Rendező: Lénárt András 
Szereplő: Lénárt András

Ez az előadás a bábosvilágban is különleges előadásnak számít. Az elmúlt században sok színházi kísérletet 
tettek a ma már híres alkotók, feszegetve a színházi nyelvezet határait. Ez az előadás a bábszínházzal teszi 
mindezt. Úgy vonja be a közönséget a játékba, hogy az előadás végén mindenki saját történetét éli meg. Az 
előadás a teremtés történetén alapulva működteti a nézői fantáziát, számos meglepetést mutatva vezeti a 
történet megértéséhez.Olyan bábszínházi kísérleti előadás ez, melynek különlegességét nemzetközi színházi 
szakemberek is számos díjjal elismerték. Kilenc japán turné és sok európai fesztivál szakmai és közönség-
díjait kapta meg.

Ajánlott 10 éves kortól.


