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-interjú Závodszky Noémi színésznővel

 

A napokban volt látható a Pelikán teremben Neil Simon Furcsa pár című darabjának 
női változata. A szórakoztató vígjáték mély gondolatokat, érzéseket üzent. A történet 
Olive Madison lakásában játszódik, itt gyűlik össze a hat barátnő, akik különböző 
személyiségtípusokat jelenítenek meg. Van közöttük rendetlen, rendmániás, erőszakos, 
alávetett, bölcselkedő, szarkasztikus, hipochonder, de közös tulajdonságuk, hogy 
szeretik egymást, összetartanak, legfontosabb számukra a BARÁTSÁG. Amikor 
megtudják, hogy egyik barátnőjük házassága válságba került, egy emberként sietnek 
segítségére. A kétségbe esett Florence számára Olive felajánlja, hogy költözzön oda 
hozzá. A konfliktus a rendetlen és a rendmániás barátnő együttéléséből adódik. A 
humoros, de elgondolkodtató helyzetek ebből adódnak. Mivel a színpad és a nézőtér nem 
határolódik el élesen egymástól, a nézők közelről –szinte a történet részeseként- 
tekinthetik meg a művészek remek előadását. A darabról kérdeztem a Furcsa pár Olive 
Madisonját alakító Závodszky Noémit, a Vörösmarty Színház fiatal művésznőjét, aki 
ebben az évadban ünnepli 20 éves jubileumát a társulatnál. 

 
 
 
 
 



- Hogyan érzi magát a Művésznő immár 20. éve a Vörösmarty Színháznál? 
- Nagyon szeretek a Vörösmarty Színház tagjaként élni. Az elmúlt 20 évben rengeteg 
csodálatos szerepet formálhattam meg. 
- Miben hasonlít Závodszky Noémi és Olive Madison? 
- Talán abban, hogy mindketten erős egyéniségek vagyunk. De a rendmániám inkább 
Florence-re emlékeztet. 
- Magánemberként jut ideje a barátaira? 
- Sajnos nem annyi, mint szeretném. Nagyon fontos számomra a barátság. Minden tőlem 
telhetőt megteszek, hogy ne érződjön, hogy néha milyen sokat dolgozom.  Ha másként nem, 
legalább telefonon igyekszem rendszeresen összehozni a lelkünket.  
- Ismerte előzőleg a többi szereplőt alakító színészt? Könnyű volt velük együtt dolgozni? 
- Fő partnerem, a Florence-t alakító  Varga Mari kivételével  mindenkivel  dolgoztam már. 
Vele a próbafolyamatok alatt csiszolódtunk össze. 
- Mi az az emberi hiba, tulajdonság, amit a legnehezebben tolerál? 
- Nekem nagyon fontos az őszinteség, és az adott szó súlya. Ha ez meginog, elveszítem a 
bizalmamat. 
- A darab nagyon sok humoros jelenetet tartalmaz. Mennyire nehéz megállni, hogy egy-egy 
vicces szituációban ne nevesse el magát? 
- Ezt hívják profizmusnak. Muszáj uralkodnunk a saját érzéseinken, mikor a színpadon 
vagyunk. Nekem ugyanúgy vidáman kellett mosolyogni akkor is egy jelenetben, mikor az 
Apukám meghalt. Nem volt könnyű. 
- Kik hatottak Önre a leginkább pályája során? Kit tekint példaképének? 
- Sajnos, Ők sincsenek már közöttünk. Kállay Ilona és Szakácsi Sándor az a két kollégám, 
akiktől sokat tanulhattam, és mindig felnéztem Rájuk! Ciluka az igazi Nőt testesítette meg 
minden porcikájával, Szakácsi Sándor  pedig azt a profizmust, amit nem lehet tanítani, 
mindenben zseniális volt! 
- Mit csinál legszívesebben a szabadidejében? 
- Nagyon szeretek olvasni, utazgatni, filmet nézni, táncolni, síelni, úszni, kajakozni… 
mindent, ami mozgás! Ja, és grafomániás is vagyok. Gyönyörű levélpapírjaim vannak 
Firenzéből, és hozzá van egy igazi írókomódom. Én például a gépen nem szeretek írni. Ez 
nem adja azt az örömet. 
- Ki a kedvenc írója? Kinek ajánlja a műveit? 
- Kedvenc író? Hmmm… Inkább kedvenc könyvek: 
Dallos Sándor: A nap szerelmese, Aranyecset, Exupery: A kis herceg, Elisabeth Gilbert: Ízek, 
imák, szerelmek, Party Nagy Lajos: Ibusár…ezeket nagyon szeretem, de megemlíthetném 
Shakespeare, Arthur Miller, F.Schiller műveit is. James Redfield: A mennyei 
prófécia,  Ruediger Dahlke: A betegség mint szimbólum, Coelho művei, Rhonda Bryne Titok 
és  Varázslat c. könyveiből pedig sokat tanultam. 
Mindenevő vagyok. Barátnőm, Fejős Éva: Szeretlek, Bangkok c. könyvének olvasásakor 
szinte tökéletesen láttam magam előtt minden egyes helyszínt, és moziztam belül egy 
gyönyörű útifilmet. (De azt bevallom, hogy Madách: Az ember tragédiáját csak újraolvasva, 
felnőttként értettem meg.) 

- Mit üzen a diákoknak? 

- Azt üzenem, hogy ne siettessenek semmit! Mindennek eljön az ideje! Éljék meg a pillanatot 
és a jelent! A saját érdekükben szívjanak magukba minden információt, tudást, amit csak 
lehet, mert 

később sok minden másra is kell időt és energiát fordítaniuk. Élvezzék ki, hogy diákok 
lehetnek, és jegyezzék meg, hogy az alázat, a figyelmesség, az udvariasság örökérvényű 
értékek az életben!    
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