€; bizonrossa8 iétezik, a
me]\, Tlindnvaiunkra lesújthat.

tr (=ii

rt

oa. ie,tr <ien peldazat az emberi
i es i<r-.z..isa]tatottságról. Aki nem

társa<ialmi törvények mozgatóru
n i5 eíi meg, hogy a géPezet miért
húse3es kiszolgálóit, és terméE€ín iimeri fel a saját felelősségét
:l az egesznek a fenntartásában.
n énelme ma is játszar.i A tenút.
óbt, eqí szórakoztató esténél,mert

o<,ndalivalój
íira icószerű.

a

őröknek túnik.

r3enJa, Bacsó- fi lm szereplői. kü-

X2]lai FeIenc (Pelikán) és Oze
elrtárs) felejthetetlenek. vániszlo szinpadi rendezése annyit
é egvben nehezít szereplőinek
r hogr- egészen más felfogásban
r óket- \lig a film kisrealista, hétL groteszk, addig az előadás szinte
ódli. In a szocialista szellem vasár nincsenek lélektani indoklások,
Besen furcsán viselkedő abszurd
ü lárunk_ Kivélel ralán Molnár Er-

ihg

ic

és Kárpáti Barb ara Gizikéje.

ilbbal a kisrealizmusban maradB tudom eldónteni, hogy renderestent lagy a figurák jelleméből

a, karikatúra viszont 1(o§csi
iras \'irág elvtár§a, Kiss T. Istfi-a elltársa. Szelle Dávid Dánielje
ingene, Kovács Ágnes Magdolna
tneia. Primadonnája, Patocsni
rítszinészetet múvelnek az emlínealLnak egy-egy figurába, és úgy
nk poénra hegyezve, fapofa hu
. l-an ánlos megoldás, de ugyanak

.ía a iáték többrétúségét,mert í8y
brt karaktert formálni, csak kép
hllnani- Ígv igazán kapcsolat sincs

betolják
Paók i.iZött, csak kiviszik,
uodenki magának és a közönségr*iL Es itt vannak még a többiek,
tirnül,eszek, akik számos figurát
oet <i.lnr-edén: Keresztesi László,

tlt

r.

\alamint E8ri Zsófi,a, Bara-

rna.l Fellépnek e forgószínpadon

loL arulók, a kiszolgálók, a simmqr ehetők, a szolgák, a fő- és

crok- a kisistenek. visszaköszönnek
Ék(1:-lakokban többnyire Vissza*i 9z]oSenek, úgyhogy pompásan
ozhat-.:nk: már megint itt van, folyr mrnien. amiról úgy hittük, rélen. ::.lndórökre megbukott.
, ían,-ao: ezt a gondolati dimenziót
tözi i,!ozzá, amennyiben képes popcldazatként megfejteni azt. Egyéb,
or-a.s \veüe AIida színpadképe és
,<imezei megmaradnak a Rá
tulia
orszaiban, az 1940 es évek második
!- _{ Pannon \rárszínház közönsége
xT r aklior sem fog csalódni, ha nem
ital dimenzióra vadászik, hanem

zórakozní akar.

Bartuc Gabriella

Diákszínház

Veszprémben
XXX. Közép-DunántúIi RegionáIis Diákszínj átszó Találkozó,

Veszprém, Pannon Egyetem E épiiLlet, Latinovits-Bujtor
L 6- L7 .
J átékszin, ZO 19. rnitr ci:us

Magyarország egyiklegnagyobb múütravisszatekintő ciyil §zervezete az
OrJagos Oii.§iin;atúO Égyesiilet, ame\ idén ünnepli fennállásának
SO. eiét. Céljuk ugyanaz, mint 3O éwel ezelőtt:, az országbale
míiködő diákszínjátszó-csoportoknak lehetőséget biztosítani a
megmutatkozásra. Vállalásuk nem csekély, hiszen az országban
rcá 1SOO diák színjátszó van kiilönböző hagyományos és művészeti
iskolákban, városi és egyéb egyesiileti diákszínjátszó-csoportokban,
Az országos fesztiválokra a csoportok fel
menő rendszerben tudnak eljutni, ameny
nyiben a szakmai zsúri arra érdemesnek
találja előadásukat. Az országL'ét régióra oszlik: Dél Alföld, Dél Dunántúl,
Eszak Alföld, Észak-Magyarország, KöZép Dunántúl, KöZéP-Magyarország,
Nyugat Magyarország, ame}y régiókból
minden évben egy-egy város megszerve
zi a Regionális Diákszínjátszó Találkozót
a térségben. A közép-dunántúli régió találkozójának szervezését idén Veszprém,
azon belúl a Veszprémi Egyetemi Színpad
vállalta magára.
Az idei regionális diákszínjátszó-találkozóra kilenc csoport nevezett, akik
Veszprémből, Abáról, Balatonalmádiból,
Komáromból, Sárbogárdról és Dunaújvárosból érkeztek városunkba.
A találkozón háromfős zsúri értékelte a látott előadásokat: Gyevi-Bíró Eszter táncpedagógus, drámatanár, színházi
nevelési szakember; Kiss ]udit Ágnes író,
költő, drámatanár és Golden Dániel drá
matanár, színházi nevelési szakember. Az
ó nevük ismerösen csenghel a veszprémi
füleknek, hiszen mindannyian több évig
tanítottak a Pannon Egyetemen is. Mind

hármuknak sokéves múltra visszatekintő
diákszínjátszó tapasztalatai vannak, úgy
iátszóként, mint csoportvezetőként. Az

előadások után szakmai beszélgetések zajIo[tak. m€Iyek célja az rolt, hogy a zsúri
építő jelleggel megossza véleményéta csoportokkal, akik a találkozó után e7,en ész,
ievételek fi gyelembevételével fol}tathatják
munkájukat. Cél volt továbbá az is, hogy

a zsúri ne megkérdőjelezhetetlen szakte
kintélykénttúnjön fel ezeken a beszélge-

téseken: mindig párbeszédre buzdították
a csoport tagjait és a közönséget.

Kiemel

ték korábbi tapa§ztalataikat, nem bíráltak,
inkább minden felvetett hiányossá8nál elmondták, hogyan lehetne iaYítani ezeken a
pontokon, szakmai segítségüket is felajánlva akár a próbafolyamatok során.
A regionális találkozóról idén egy
csapatot aiánlhatott a zsúri a xxx- országos Diákszínjátszó Találkozóra, és egy
csapatot a II. Országos Diákszínház,i Fesztiválra. A látott előadások közül a Lovassy
Színpad mehet az ODF re, a Padányi Színpad pedig az ODT-re.
A Fürj Katalin által vezetett Lovassy
Színpad előadása, aViszonyok és láltozó,
sok, improvizációkból indult. Fő témái a
kapcsolódások, szerelmi viszonyok lettek,
így hamar előkerült Shakespeare Szentivanéji álom cimú drimájának szövege i5,
melyből részeket emeltek a történetbe, darab a darabban technikával. Egy színjátszó
csapat munkafolyamatát láthattuk az előadásban, emellett bePillantást nyerhettünk
a csoport mrrnkafolyamataiba a próbák
során, így a néhol háromrétegű előadás
rendkívül izgalmas, a váltásokkal együtt
is követhető é§ humoros lett. A korban
kilencedik osztáll,tól végzősókig terjedő
c§apat tagrai összeszokott, erős tár§ulatot alkotnak, ami .iátékukon is meglátszik,
Rendkívüli módor-r figyeltek egymásra, és
az éppen nem ját§zó, színpad szélén úlő
diákok is mind szerepben maradtak, tó
kéletesen követték a színpadon zajló ese-

É
N

c.i

oi
O

C!

.o
23

iFáá

ííÉ
[ Éá i íÉí§í§ í

if o-o- =n^-

Foq o

...

§.

=üi ó 3;,::

_.

oa o §.

#
=a
i_=,:

=j

=F-illl<oo<§o.

=

-?

§).

^.2j3.óJ
9PH
í." K
-öx
a,á a &5,
;

o-

A)

:_i
§K íFÉá'i3,§
-i= io-o.i'K
a.í2'=ó<

.,7

D_

oll
i--= -.a} í]o
íe 9,=.;-o.6
]Fá
=+o.x)*
l3?Lí§9giR,Bs

1

1

=b.2

i.
;.i!$tí-:[ítiH
=

9 H S ó:6

*q Ét 3'í'lLa a á
7?
i r^3 *K F-o-í 3 -r

:]-

"§3É*í€
§
ia1é3i6.i-§dÉPH1
]q:f -3:x
_P,ö &
:i 3€
í'_:J + Á < p, 3 3

=ó

í§Éí í iá [ t

la iátÉ í. lc
=á
§ áÉ iÉ+§g § Éi

1§*ÉÉ§$€
[tÉiÉ§§§t§
):-X-o- Í
3
ö,
*
§§ö

íá ig§ i- iB [ [$ö§Éá

tái
É§g iEt§
=iá§É

á

iÉi
ÉÉr§g$iá$§rr$iliíí§ÉíE§$í§i§íí§iÉ§iÉ§
;ig$

§§ $§É

tgÉggtigfi§l;i§Éi§lÉ§*i

iiÉEiíi§ l§öliiáíEÉiÉiÉiiÉ

:Eiigiigl§§

.l

