
SOMOGYI TAMÁS
Rendező, dramaturg, színházpedagógus



„Szeretem Somogyi Tamás előadásaiban, 
hogy mindig meg tudnak lepni. Folyton 
kísérletezik, nem ismerhető fel egyik 
előadása alapján a következő, mert éppen ez 
a kísérletezés és sokszínűség a védjegye.”

Turbuly Lilla



Tér-képek – performansz Leányfalun (2010) 

Good Morning Mr. Blues – koncertszínház, Fekete Gyöngy Music Club (2011) 

Átlátok rajtam – Vörösmarty Mihály Gimnázium, dráma tagozat (2011) 

Géz a kézben – Keleti István Művészeti Iskola (2012) 

Jövőképtelen – Vörösmarty Mihály Gimnázium, dráma tagozat (2012) 

Romeo és Júlia – Harlekin Bábszínház (2012) 

Hamlet – Harlekin Bábszínház (2014)

Bertalan és Barnabás – Aranyszamár Színház (2014)

Rettentő görög vitéz – Kövér Béla Bábszínház (2014)

János vitéz ‒ Vaskakas Bábszínház (2015)

A legkisebb boszorkány ‒ Griff Bábszínház (2015)

Semmelweis-reflex ‒ Káva Kulturális Műhely (2015)

Tündérkeresztanya ‒ Kövér Béla Bábszínház (2016)

A kiskakas gyémánt félkrajcárja – Harlekin Bábszínház (2016)

3 emeletes mesekönyv – Színház és Filmművészeti Egyetem, Griff Bábszínház (2016)

Pinokkió – Vaskakas Bábszínház (2017)

Szentivánéji álom – Harlekin Bábszínház (2017)

Az aranyecset – Bóbita Bábszínház (2017)

Az Állatfarm története – Nemes Nagy Ágnes Színészképzés (2018)

Ide-oda – Griff Bábszínház (2018)

A császár új ruhája – Mesebolt Bábszínház (2018)

Pimpáré és Vakvarjúcska – Vojtina Bábszínház (2018)

Csomótündér - Nemes Nagy Ágnes Színészképzés (2019)

Screenshot – Kövér Béla Bábszínház (2019)

Boszorkányok a Bármi utcából – Griff Bábszínház (2019)

Az égigérő lift – Ciróka Bábszínház (2020)

Lili és a bátorság – Mesebolt Bábszínház (2020)

Rendezői munkák



jános vitéz

“A nagyon fiatal Somogyi Tamás már pár 
évvel ezelőtt lenyűgözött az egri Harlekin 
Bábszínház Rómeó és Júlia 
előadásával. Ez a János vitéz is 
beköltözött a kedvenceinkhez.”

Takács Vera
https://babszinhazak2016.blogspot.com/

„Somogyi Tamás e munkájában arra 
törekedett, hogy megragadja és felmutassa a 
lét misztikumát, mindezt hallatlan 
dinamikával teszi harmoniában a tervező és 
a zeneszerző elképzeléseivel.”

Miglinczi Éva
Artlimes.hu



„A nagyon jól érthető, de komolyságát és a darab 
súlyát egy percre fel nem adó, mégis szórakoztató, 
minden nemespenészt lekapargató báb-Hamlet úgy 
beszél az iskolás nézőkkel, ahogyan egy iskolás 
amúgy is beszélne a másik iskolással, nagyszünetben 
a portásfülke mögötti beugróban. Ez tehát teljes siker, 
hiszen ilyet nem minden előadás tud.”

Kovács Bálint
Spirituszonline.hu

hamlet

„Az előadás válasz tehát arra, hogy mit tud a 
bábművészet pusztán a bábok vizuális megjelenítésével 
hozzátenni egy ifjúsági előadáshoz. Az egérfogójelenet 
leegyszerűsített, alig ötcentis botbábjai, a szépen 
kidolgozott, élő és virtuóz mozgásra képes akváriumi 
bunraku-bábok és a hátsó síkban elhelyezkedő maszkos 
testkiegészítések olyan keretet adtak az előadásnak, ami 
újdonságként égett be a néző agyába.”

Hutvágner Éva
prae.hu

Somogyi Tamás rendezése…még talán azoknak is kínál új 
nézőpontokat, akik jól ismerik Shakespeare-t és leghíresebb 
darabját.”

Kondorosi Zoltán
Ellenfény



„Somogyi Tamás határozott, tudatos, 
kisérletező szenvedéllyel dolgozó 
fiatal bábszínházi rendező. 
Jellemzően a realitás és a vágyak 
ölelkezéséből születnek meg 
történetei. Rendezéseiben a 
verbalitás valóságával 
párhuzamosan vizuális metaforákat 
alkalmaz”

Miglinczi Éva
artlimes.hu

SZENTIVÁNÉJI ÁLOM



„Somogyi Tamás, a rendező, 
aki(nek)…Rendkívül biztos ízlés, kiváló 
ritmusérzék, s az ifjúsági előadások alkotói 
esetében különösképpen szükséges 
adottság, mély érzelmi világ és megváltó 
humor áll rendelkezésére.”

Gabnai Katalin
Criticai lapok

„A játék stílusa, a szöveg interpretálásának 
módja, a szokatlan hangsúlyok és szünetek, a 
szituációk visszájának is a megmutatása 
teszi különlegessé, reflektívvé és kortársivá 
az előadást.”

Nánay István
artlimes folyóirat

ROMEO ÉS JÚLIA



„És kijövünk az előadásról, azzal a tudattal, 
hogy valami kivételesben vettünk részt. 
Láttunk egy klasszikus mesét. Egyszerűt. 
Gyönyörűen átgondoltat. Nagyszerűen 
játszották el a Mesebolt Bábszínház 
színészei. De egy órán keresztül 
metaforákat szőttünk a valóságba, 
megismertünk egy Andersen meséjétől 
teljesen különböző világot. Egy világot, 
amiben minden nap élünk. Itt a Duna 
partján, és itt a Visztula partján. A színház 
megint összefonódott a valósággal. Ettől 
olyan nagyszerű.” 

Marek Waszkiel
marekwaszkiel.pl

A CSÁSZÁR ÚJ RUHÁJA 

„(Andersen meséjét)…Somogyi Tamás rendezése egy igazi 

bábszínházi gondolattal teljesíti ki… A bábszínház egyik 

alapkérdésének, teremtő és teremtmény viszonyának egy 

sajátos értelmezése ez a helyzet: látszólag a teremtett 

birtokolja a hatalmat, úr mindenki fölött, ám a valódi 

mozgatók azok, akik ezt elhitetik vele.”

Szűcs Mónika – Sándor L. István
Ellenfény



A 3 emeletes mesekönyv

"A Darvasi könyv olyan szépen, kedvesen, 
magától értetődően tör tabukat, hogy nyílni 
kezd a rózsavirág és belefájdul a szív. A 
Griff-előadás is pont ilyen.”

Ölbei Lívia
artlimes.hu



AZ ÉGIGÉRŐ LIFT
„Dániel András és Somogyi Tamás meséje 
olyasmit pedzeget, amit magyar 
(báb)színpadokon nem nagyon szokás: a 
szerzők bátran elrugaszkodnak a 
hagyományos meseformától…amikor a 
szavakkal elmesélhető történetet csupán 
laza struktúrává redukálja, és mindazt, amit 
máskor és máshol beszéddel fejeznek ki, 
ezúttal képek és asszociációk, zenei 
motívumok és idézetek laza, mégis 
következetesen összeszőtt hálózatává 
növeszti.” 

Jászay Tamás
Artlimes folyóirat



Hogyan lehet fölmutatni a gyermeki 
kiszolgáltatottságot, amelyet könnyen 
kihasználhat a hatalmával visszaélő 
felnőtt? Lassan nyíló társadalmi tabu 
ez, nehéz róla beszélni. A Mesebolt 
most a bábművészet eszközeivel erre 
tesz kísérletet Somogyi Tamás –
generációjának egyik legizgalmasabb, 
eredeti gondolkodású képviselője –
ötletére és rendezésében.

Ölbei Lívia
Artlimes.hu

lili és a bátorság



színészképzés

Oktatói tevékenység:

Vörösmarty Mihály Gimnázium
Nemes Nagy Ágnes Szakgimnázium színész II képzés
Workshopok kőszínházakban



Dramaturg munkák

Apró hősök – Káva Kulturális Műhely (2013) 
Semmelweis - reflex  - Káva Kulturális Műhely (2015)
Ül, áll, fekszik – Griff Bábszínház (2018)
Ide-Oda – Griff Bábszínház (2018) 
Screenshot – Kövér Béla Bábszínház (2019)
Az égigérő lift – Ciróka Bábszínház (2020)
Kezes-lábas (munkacím) – Góbi Dance Company
(várható bemutató: 2021)
Bolero – Góbi Dance Company, Zeneakadémia 
(várható bemutató: 2021)



DÍJAK ELISMERÉSEK
Maszkos játékmód különdíja (Balassagyarmati Színházi fesztivál) – Jövőképtelen 

Rendkívüli megvalósítás különdíja (Országos Diákszínjátszó Találkozó) – Jövőképtelen 

2012 díj (Országos Diákszínjátszó Találkozó) – Jövőképtelen 

Kazincbarcikai Nemzetközi Színjátszófesztivál, Fődíj – Jövőképtelen 

Paál István díj (az év amatőr színházi előadása) – Jövőképtelen 

Meghívás a Thealter Fesztiválra – Jövőképtelen 

Az év 40 legfontosabb előadása (7óra7 portál rangsora) – Jövőképtelen 

Az év 50 legfontosabb előadása (toptipp.hu rangsora) – Jövőképtelen 

Részvétel a Magyarországi Bábszínházak Találkozóján – Romeo és Júlia 

Meghívás a Marczibányi téri Gyermekszínházi Szemlére – Romeo és Júlia 

Meghívás a Kaposvári Biennáléra – Apró hősök 

Meghívás a 11. ostravai Spectaculo Interesse fesztiválra – Hamlet

Meghívás a Marczibányi téri Gyermekszínházi Szemlére – Hamlet

A Nemzeti Kulturális Alap különdíja a Marczibányi téri Gyermekszínházi Szemlén ‒ Hamlet

Részvétel a Magyarországi Bábszínházak Találkozóján – János vitéz

Meghívás a Puppets Metamorphoses Nemzetközi Színházi Fezstiválra – János vitéz



DÍJAK ELISMERÉSEK

TAPS – díj – János vitéz

Közönségdíj – Legjobb előadás, V. Bábos Drámaíró Verseny

TAPS – díj – Pinokkió

Meghívás a Színművészeti Egyetemek Találkozójára – 3 emeletes mesekönyv

Meghívás a BÁBU Fesztiválra – 3 emeletes mesekönyv

Meghívás a Deszka Fesztiválra – 3 emeletes mesekönyv

Meghívás a XVII. békéscsabai Nemzetközi Bábfesztiválra – 3 emeletes mesekönyv

Részvétel a Magyarországi Bábszínházak XIV. Találkozóján – A császár új ruhája

Meghívás a DESZKA Fesztiválra – A császár új ruhája

Meghívás a DESZKA Fesztiválra – Pimpáré és Vakvarjúcska

Meghívás a Białystoki Nemzetközi Színházi Fesztiválra – A császár új ruhája

Meghívás a Magyarországi Bábszínházak XV. Találkozójára – Lili és a bátorság





Színházpedagógia

Diákok a János vitéz előadás bábjai között 
(szemben a Mostoha figurája látható)



Színházpedagógiai munkáim:

Vígszínház - Vígdiák program foglalkozásainak tervezése 
Foglalkozások tervezése - Harlekin Bábszínház, Kövér Béla Bábszínház, Griff Bábszínház
Manna Kulturális Egyesület - online színházpedagógiai foglalkozások tervezése és vezetése
Szabad Labor Drámaműhely – alapító, programtervező és vezető

Szakdolgozataim a témában:

Nagy lépés az embernek, A Káva színház Apró hősök című előadásának készítéséről (témavezető: Huber 
Beáta) – Pannon Egyetem, Veszprém (MA)

„Vállukra helyezzük emberi problémáinkat” – Báb és pedagógia
(témavezető: Perényi Balázs) – Pannon Egyetem, Veszprém (BA)



A Szabad Labor Drámaműhely négy 
színházpedagógus által alapított, színházi 
neveléssel foglalkozó csoport. Tagjai, 
Balassa Jusztina, Lovászi Edina, Kálócz
László és Somogyi Tamás mind szakképzett 
színházi nevelési szakemberek, akik évek óta 
dolgoznak közösen különböző 
programokban. A műhely létrejöttének 
apropója, hogy a színházi nevelésnek és 
drámapedagógiának újabb területein is 
megpróbálják felhasználni az évek során 
szerzett tapasztalataikat és új utakat keresve 
kutassák a színház és dráma eszközeinek, 
valamint az oktatás céljainak találkozási 
pontjait.

Szabad labor 

https://szabadlabor.hu/

https://szabadlabor.hu/


publikációk

Minőségét megőrzi – Élet és irodalom, LVII. évfolyam, 36. szám

A fülcimpa és a kifejezés – Art Limes 2014/2. szám (Báb-Tár XVII.) 

Az utolsó csavarig – Art Limes 2015/5. szám (Báb-Tár XX.)

Térgenerikus színházi műhely Hottón – 2016.07.26.  
http://www.artlimes.hu/cikk?id=251

Zala megyei bemutató - Drámapedagógiai Magazin 2017/1. szám

A WSO Tolna megyei fordulójáról  - Drámapedagógiai Magazin 2017/2. 
szám

Túllépni a már ismerteken – Art Limes 2019.03.08. 
http://www.artlimes.hu/cikk?id=793

http://www.artlimes.hu/cikk?id=251
http://www.artlimes.hu/cikk?id=793


Média megjelenések



Válogatás az elmúlt egy év média szerepléseiből
MTV 1
https://mediaklikk.hu/video/most-tortenik-2021-01-24-i-
adas/?fbclid=IwAR3wATUNKQInbhF4puNVqQ5FkaxDMU890bVTpvv-EwOeRj0Kryl1FRP5aYU

ATV
http://www.atv.hu/videok/video-20210208-kotelezok-szabadon-cimmel-elindult-a-szabad-labor-
dramamuhely-elso-iskolai-programja?fbclid=IwAR12GH5QIw-WDgJlFIlj-
9i3d_xdu9DoHulYCPbGLS6CRDpDiHqNHhOtVNw

Kossuth Rádió
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-01-12_09-05-00&enddate=2021-01-12_11-10-
00&ch=mr1&fbclid=IwAR17bmzawufAKxsKDj2X4d45KEwMzEOBMWOkAy69N4xBj0As7mryIsdQVjM

Karc Fm
https://karcfm.hu/archiv/jelek-2021-02-28-1100-
1200/?fbclid=IwAR1ufgYIpSfOslgQHIdgby31EKipKcKkKZ5mnSnzt_DypLfLcGPoaaYV5N4

Jelen
https://jelen.media/interju/a-traumanak-felszinre-kell-tornie-952

BAON.hu
https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/komor-ur-sorsfordito-utazasra-megy-az-egigero-lifttel-
2473062/

Manna Fm
https://soundcloud.com/mannafm/szabad-labor-dramamuhely-reggeli-manna-2021-02-11-9-ora?fbclid=IwAR2-
_7NjOZLwmKq8C-DfDPhf1yexYATaSpr4zflhSrJ5fVVXTR031_Mmvmg

https://mediaklikk.hu/video/most-tortenik-2021-01-24-i-adas/?fbclid=IwAR3wATUNKQInbhF4puNVqQ5FkaxDMU890bVTpvv-EwOeRj0Kryl1FRP5aYU
http://www.atv.hu/videok/video-20210208-kotelezok-szabadon-cimmel-elindult-a-szabad-labor-dramamuhely-elso-iskolai-programja?fbclid=IwAR12GH5QIw-WDgJlFIlj-9i3d_xdu9DoHulYCPbGLS6CRDpDiHqNHhOtVNw
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-01-12_09-05-00&enddate=2021-01-12_11-10-00&ch=mr1&fbclid=IwAR17bmzawufAKxsKDj2X4d45KEwMzEOBMWOkAy69N4xBj0As7mryIsdQVjM
https://karcfm.hu/archiv/jelek-2021-02-28-1100-1200/?fbclid=IwAR1ufgYIpSfOslgQHIdgby31EKipKcKkKZ5mnSnzt_DypLfLcGPoaaYV5N4
https://jelen.media/interju/a-traumanak-felszinre-kell-tornie-952
https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/komor-ur-sorsfordito-utazasra-megy-az-egigero-lifttel-2473062/
https://soundcloud.com/mannafm/szabad-labor-dramamuhely-reggeli-manna-2021-02-11-9-ora?fbclid=IwAR2-_7NjOZLwmKq8C-DfDPhf1yexYATaSpr4zflhSrJ5fVVXTR031_Mmvmg


- 2021 -


