
Programok 2020. szeptember



Pion István
Fantomszám-fájdalom

„Az igazi Pion Istvánnak”
(Esterházy Péter)

az viszont eddig nem jutott eszembe,

hogy köze volna a matematikához,

persze, számszerűen kimutatható adat

- mennyit takar ki saját csillaga fényéből

egy exobolygó, amíg elhalad előtte? -,

ezt tudtam, így is számoltam vele,

kettőnk közül mégis a nővérem oldotta

meg hamarabb a feladatot: karácsony

első napján ünnepi ebéd, életemben

másodszor készültem asztalfőre ülni,

amikor azt mondta, nem az én helyem,

válaszom dühös volt, váratlan vihar,

a villámok elől szobájába menekült,

és hogy ne értsem tisztán, de tudjam,

a végeredményt párnájára sírta ki,

az asztalon még ott feküdt a meghívó,

ajándékom egyben az egész családnak, 

és feltűnt, hogy pozitív-páros főre szól,

elsőként anyánkat rázta a zokogás,

akkor és ott kellett volna rájönnöm,

szenteste a koromsötét temetőben:

hiába minden, ha a csillag, ami előtt

az exobolygó elhaladna, fekete lyuk,

az én szememből számok csorogtak,

mert mint kitépett szívét az öröklét,

ösztönöm önkéntelen képletbe vonta,

én pedig képtelen voltam egyszerűen

számításba venni negatív-páratlan

apánkat, és leültem



Helló, kultúra! Szervusz, közösség!

Az Esernyős eddigi öt éve alatt megtalálta saját helyét 
a kerületi kulturális szervezetek között. Közönsége és 
programjai, szolgáltatásai színvonalának megőrzése 
mellett azonban az idei évben megújulunk. Képzeljetek, 
képzeljenek el egy olyan helyet, ahol nem csak érdekes 
előadásokat, kiállításokat lehet megnézni! Ahol a láto-
gatók is alkotókká válnak, ahol mindenki kipróbálhatja 
magát, mint művész, mint alkotó ember. 

Milyen lenne az Esernyős mint egy “művészeti inkubátorház”? Nyitott és kí-
váncsi, befogadó és elfogadó, szabad és független, izgalmas és kreatív. Mert 
mi nem csupán fellépőkben és nézőkben gondolkodunk, hanem látogatóink 
aktív, alakító tevékenységére számítunk. Rendezvények és művészeti külde-
téstudat helyett a közösségekre és közös élményekre építünk. A mindegyikő-
tökben rejlő alkotó fantáziára.

A bizonytalanság, sajnos úgy tűnik, megmarad a felettünk lebegő, közöttünk 
bujkáló koronavírus miatt és bár a közösségi életre gyakorolt hatása, egye-
lőre lényegében egyáltalán nem ismert, úgy gondoljuk, közösségekre, alkotó 
emberre, művészetre pont ebben a helyzetben van a legnagyobb szükség. 
Erre a kalandra várjuk kíváncsi, érdeklődő és együttműködésre nyitott kö-
zönségünk tagjait, hogy szeptembertől közösen alakíthassuk az Esernyős 
kulturális és közösségi életét.

Halmai Róbert
ügyvezető



09.10. CSÜTÖRTÖK 
19:00

Slam poetry – Kiteregető
Kemény, Pion, Mészáros, Bárány

Adott jó sok csipesz, négy slammer, egy ikonikus klub és minden, amit a mik-
rofon centrifugája kibír. Az óbudai Esernyős slam poetry versenysorozatában 
nincsenek tabuk, se összegyűrt kéziratok, csak bivalyerős gondolatok, hogy 
a végére minden kitisztuljon a fejekben.
Bárány Bence, slammer, a Vates márka alapítója showcasében azt a témát járja 
körül, amit az eseményben megszavaznak a számára. Figyeld az eventet, mert 
kommentben te is bedobhatod a szennyesed!
Az este folyamán Kemény Zsófi többkötetes költő, slammer és Mészáros Péter, 
országos slam poetry bajnok a helyszínen csap össze, hogy a közönség által 
adott tematikára új szöveget írjon és három különleges versenyblokkban kite-
regesse a gondolatait. A végén az nyer, akire a legtöbb csipeszt rakjátok.

Házigazda: Pion István, költő, író, újságíró
Produkciós menedzser: Czveiber Barbara

Jegyár: 1.200 Ft (teljes árú), 1.000 Ft (35 év alatt/nyugdíjas)
www.esernyos.jegy.hu

Esernyős Szindbád 
rendezvénytér



Fotók: Mezősi Kristóf, Bokor Krisztián



09.04. péntek  
19:00

drMáriás: Soros György és Orbán Viktor békét kötnek

drMáriás legújabb kiállításán a jóhiszeműség, a naivitás, a bárgyúság és a 
szépség elemeit állítja szembe a politika, a történelem, a permanens forrada-
lom és a pénz világával. Úgy kisérletezik, akár Švejk tenné egy atomlaborban, 
ahol bármikor minden felrobbanhat, azonban valahogy végül mégse, és mindig 
szerencsés, békés és szeretetteli lesz kisérleteinek a végkifejlete. Hogy miért? 
Ki tudja! Talán azért, mert minden rossz ellenére, ami körülöttünk zajlik, még 
mindig megmaradtunk naív, jóhiszemű, egyszerű, optimista, s épp ezen adott-
ságok révén mindent mégis szerencsésen túlélő embereknek.
A kiállításon drMáriás legújabb festményeit láthatjuk, valamint a Vinczemill 
manufaktura közreműködésével készített legújabb nyomatait, és megtekinthe-
tő lesz az óbudai ihletésű nagyméretű nyomat is, a Marylin Monroe elolvasva az 
Álmoskönyvet beleszeret Krúdy Gyulába Matisse műtermében című alkotás.
A tárlaton megtekinthetők  lesznek az alkotó koronavírus-járvánnyal 
kapcsolatos művei is Győrfi Pálról, Müller Cecíliáról, Kásler Miklósról, 
Baby Yodáról és másokról.

A kiállítást megnyitja Keresztury Tibor író. Zenés műsorral közreműködik 
Máriás Lilla (mezzoszoprán) és Porkoláb Martin (zongora) duója.  

A kiállítás október 9-ig látogatható.

Esernyős Galéria



Tárlatvezetés a művésszel: 
szeptember 18-án 18:00 órakor.



09.25.
péntek 15:00 HAIKU ÓBUDA KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ

péntek 18:00 Taiko Hungary japándob koncert, dobsimogató

KÉP-ZAJOK
A Visit Óbuda korábbi nagysikerű online közösségi pályázatán felbuzdulva el-
hozzuk Óbudára a haikuk frappáns háromsorosait.
Az Esernyős belső udvarán egy izgalmas szabadtéri közösségi kiállítás nyílik.
A képi világot nagyszerű hangokkal a Taiko Hungary japándob Egyesület kon-
certje egészíti ki.
Ezután pedig az érdeklődők közvetlen kapcsolatba léphetnek a csodás 
rezgésekkel, hangzással, hiszen lehetőség nyílik a dobok kipróbálására 
is a dobsimogatón.

Koncert jegyár: 1.800 Ft
www.esernyos.jegy.hu

Rossz idő esetén a Szindbád Rendezvénytérben!

Esernyős udvar





Boldog idők 
Rendező: Nicolas Bedos
(francia vígjáték, dráma, 110 perc, 2019)

Az idősödő házaspár párkapcsolati válságot él át. A feleség harsány és ma-
gabiztos, a férj egyre inkább belesüpped a kétségbeesésbe és önsajnálatba. 
Fiának egyik barátja sikeres és különleges vállalkozást vezet: időutazást kí-
nál ügyfeleinek. Színészek, díszletek bevonásával megteremti a kiválasztott 
kor hangulatát és körülményeit, és az időutazó addig élvezheti a 18. század 
vagy éppen a második világháború újrateremtett közegét, amíg a pénztárcá-
ja bírja. A fiatalember felajánlja az egyre letörtebb férfinak, hogy egy napra 
visszamehet a múltba... De vajon melyik napot választja? Vissza akar majd 
térni a jelenbe? Megmentheti-e ez az időutazás a házasságát?

Kertmozi 
Esernyős udvar

09.15. kedd
19:00

Francia nyelven, magyar felirattal.
Jegyár: 1.000 Ft (teljes árú), 800 Ft (35 év alatti/nyugdíjas)

www.esernyos.jegy.hu A vetítés rossz idő esetén a Szindbád rendezvénytérben lesz! 



Kertmozi 
Esernyős udvar

Kezedben a sorsod  
Rendező: Ludovic Bernard
(francia vígjáték, 105 perc, 2018)

A párizsi pályaudvar forgatagában megáll az élet, mikor a tizenéves Mathieu 
leül a peron mellé kitett zongorához. Káprázatos játékát meghallja a konzer-
vatórium igazgatója is, de a rossz hírű környékről származó Mathieu hallani 
sem akar róla, hogy a zeneakadémiára járjon: szomszédja és mentora, az idős 
Jacques halála óta a zene csak titkos menedékként létezik számára. Egy nap 
letartóztatják bolti lopás miatt, ám az ismét felbukkanó igazgató révén váratlan 
esélyt kap: ha a konzervatóriumi képzést választja, elkerülheti a börtönt. Az 
ország legjobb és legkönyörtelenebb zongoratanára lesz a mestere, de a két 
ellentétes világ közt őrlődve Mathieu válaszút elé kerül...

09.29. kedd
19:00

Francia nyelven, magyar felirattal.
Jegyár: 1.000 Ft (teljes árú), 800 Ft (35 év alatti/nyugdíjas)

www.esernyos.jegy.hu A vetítés rossz idő esetén a Szindbád rendezvénytérben lesz! 



09.02. 19:00 Terasz Live - Mayer-Szalkay duó

09.03. 19:00 Önkéntes Trendőrség - Beszélgetés

09.04. 19:00 Esernyős Galéria – drMáriás kiállításmegnyitó

09.10. 19:00 Slam poetry – Kiteregető

09.15. 19:00 Kertmozi – Boldog idők

09.18. 18:00 Esernyős Galéria – drMáriás tárlatvezetés

09.25. 15:00 KÉP-ZAJOK – Haiku Óbuda kiállításmegnyitó

09.25. 18:00 KÉP-ZAJOK – Taiko Hungary japándobkoncert, dobsimogató  

09.29. 19:00 Kertmozi – Kezedben a sorsod

09.30. 18:00 Nyugtával DJ a napot!

PROGRAMNAPTÁR – 2020. SZEPTEMBER 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48 §-a és az Európai Parlament és a Tanács (eu) 2016/679 rendelet 
2. szakasz, Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés alapján a rendezvény látogatói hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
rendezvényen róluk kép- és/vagy hangfelvétel készüljön, és hogy azokat az intézmény saját kommunikációs felületein közzétegye.



NYITVATARTÁS

Kávézó
hétfő-péntek 8:00-20:00

szombat 10:00-20:00
vasárnap zárva

Jegyiroda:
Jegyirodai szolgáltatásaink rendezvényeink előtt egy órával érhetőek el.

Programjainkra a belépőjegyek előzetesen is megvásárolhatóak 
a www.esernyos.jegy.hu weboldalon.

Esernyős Galéria:
hétfő-szombat: 10:00-20:00

Szindbád Közösségi Iroda és Rendezvénytér recepció:
hétfő-péntek: 9:00-17:00

Gázlámpa Kioszk:
szerda-vasárnap 12:00-20:00

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
A rendezvényeinkről sajtódokumentációk készülnek.



09.03. csütörtök  
19:00

Önkéntes Trendőrség
Beszélgetéssorozat Bárdos Deák Ágival 
és Para-Kovács Imrével minden hónap 
első csütörtökén az Esernyősben.

A félreértett jövő - Majd mi megmutatjuk, mi az a holnap.
Meghívott vendég: Erdélyi Zsolt Superman

2020.10.01. 
A világmindenség és a nyelv. Az vagy, ami kijön a szádon.
Meghívott vendég: Kálmán László, Nádasdy Ádám
Együttműködő partner az Óbudai Anziksz

Jegyár: 800 Ft
www.esernyos.jegy.hu

Esernyős Szindbád 
rendezvénytér



önkéntes 
     Trendorség



09.02. szerda  
19:00

Terasz Live –  
Mayer-Szalkay duó

Az Esernyős teraszán a dzsessz klasszikusai mellett vérpezsdítő latin dal-
lamokat hallhatunk a formációtól. Mayer Albert és Szalkay Dávid évek óta 
zenélnek együtt. Egyaránt klasszikus zenei gyökerekkel rendelkeznek, így 
a duó repertoárján a különböző műfajok stílusosan és jól megférnek egy-
más mellett a komolyzenétől egészen a dzsesszig.

Mayer Albert - gitár 
Szalkay Dávid – trombita

Ingyenes!

A koncert rossz idő esetén a kávézóban lesz megtartva!

Esernyős terasz





09.30. szerda  
19:00

Nyugtával 
DJ a napot!

Napbúcsúztató dallamos dj-szet-
tek az International Love Affair 
lemezlovászainak előadásában 
az Esernyős teraszán.

Ingyenes!

A koncert rossz idő esetén 
a kávézóban lesz megtartva!

Esernyős terasz



T-ART 30 - ESERNYŐS GALÉRIA
VáLoGATáS A T-ART GYűjTEmÉNYbŐL Az ALApíTáS 30. ÉVfoRduLójA ALkALmábóL

A kiállításhoz kapcsolódó programok:

2020. október 22. tárlatvezetések
- 10:00-11:30 – babakocsis tárlatvezetés kismamáknak Tenk dórával, a T-Art Alapítvány kurátorával 
- 14:00-15:30 – Tárlatvezetés fogyatékkal élők számára Tenk dórával, a T-Art Alapítvány kurátorával
- 18:00-19:00 – Szakmai tárlatvezetés Garami Gréta művészettörténésszel

2020. november 5. 18:00 – t-art 30 könyvbemutató
Az alapítvány 30. évfordulója alkalmából megjelenő kiadvány a T-Art történetét és gyűjteményét 
mutatja be Nagy T. katalin, Révész Emese, Wehner Tibor és Garami Gréta tanulmányain keresztül.  

2020. november 7. Grafikai workshop
15:00-18:00 – Egyedi nyomatok (monotípia) készítése a NaN-art Rajztanoda és Grafikai műhely köz- 
reműködésével, Nádas Alexandra grafikusművésszel és Nagy Gábor munkácsy-díjas festőművésszel.

A L A P Í T V Á N Y

Megnyitó:
 2020. október 16. 19 óra

A kiállítást megnyitja:
 SzuRcSIk józSEf

 Munkácsy-díjas festőművész

Közreműködik: 
VEREbES GYöRGY

 Munkácsy-díjas festőművész

tart30_musorfuzetbe.indd   1 2020.08.04.   12:17:20



Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.

Jegyiroda: +36 30 546 1651
Kávézó: +36 30 883 1953

info@esernyos.hu |  www.esernyos.hu
www.szindbad.com | www.facebook.com/esernyos


