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Szereposztás

„A negyedik század elején, Róma istenei elnéztek a tenger felett, a fényes légiók táborai felett, Isis, Aphrodité, Merkúr és Minerva szentélyei felett, s tudták, hogy idejük lassan lejár.
Tudták, hogy aki Rómát uralja, uralja az egész birodalmat, s aki Rómát bevette, a kereszt
ígéretével győzött. A légiók erejénél is erősebb lett a kereszt hatalma.
Ekkor születik meg Savariában Szent Márton, akinek kalandos történetét mindvégig a hit, a
szolgálat, a szeretet és az alázat jellemzi. Életének meghatározó történéseit passió-szerűen,
mégis sodró lendületű előadásban láthatják nézőink.
A Csikós Attila, Berkes Gábor, Valla Attila szerzőhármas által jegyzett darab, s az abból Bagó
Bertalan által rendezett előadás nemcsak Szent Márton életét meséli el, hanem egy modern
szakrális játékként a beavatás, a megtisztulás élményével is szolgál nézőinek.”
Csikós Attila

Szent Márton
Bagó Bertalan szemével
A szimfonikus rock-passió rendezőjével beszélgettünk

Nem könnyű feladat egy 1700 évvel ezelőtti életutat a ma emberének bemutatni. Ráadásul egy
szentről van szó, és ez nem egy templomi játék lesz,
hanem egy nyári szabadtéri zenés bemutató…
B.B.: A 2016-os Szent Márton Emlékév egyik ünnepi pillanata lesz ez az előadás. Mi egy olyan játékot
álmodtunk a Témaparkba, amelyik képeiben elmeséli ennek a nagy életútnak az elemeit, de inkább
Mártonra, az emberre fókuszál. Az író, Csikós Attila
ezt úgy fogalmazta meg, hogy ez a darab a teremtés folytatása, a bizonyosság a kísértésekkel szemben, s az ember esendősége, a mindennapiban
is megmutatkozó csoda. Ebben a „teremtésben”
pedig minden színházcsináló szívesen részt vállal.

Az előadás rendezőjeként milyen külső és belső látványban gondolkodik?
B.B.: Egy olyan játékteret képzeltem el, ahol a
szent és a profán is megjeleníthető. Ahol egyszerre
érezhetjük úgy, hogy egy templomban vagyunk,
máskor meg egy poros úton követjük Márton lépteit. Nem díszletekkel, hanem magával a térrel,
az arra vetített képekkel és a színészekkel töltjük
meg a színpadot. Itt minden a néző szeme láttára
történik majd. Egy ember a szemünk láttára válik
szentté, a csodák előttünk születnek, és reményeim szerint a közönség is úgy érzi, ezen az estén egy
kicsit neki is része lesz a teremtésben. És persze
a színpadra állításnál nem csak a külső, hanem
a belső látványra is koncentrálunk. Hogy mit visz
majd haza mindebből a néző…? Hát ebben lehetnek alkotótársaink a nézők…!
Kik lesznek a „hivatalos alkotótársak”? Egy zenés
darabnál sokakat kell „összehangolni” a próbák
során és a kulisszák mögött?
B.B.: A darabot Csikós Attila írta, aki maga is Szombathelyen született, mint Szent Márton. Ez bizonyára nagy felelősség a számára, de nekünk garanciát jelent. A zene Berkes Gábor szerzeménye,
amelyben a szimfonikus muzsikusok mellett egy
rock-zenekarnak is fontos szerep jut a színpadon.
A dalszövegeket Valla Attila jegyzi, akinek ez lesz a
10. musicalje. Nem a zenekari árokban, hanem a
látszó játéktérben lesz a színen a Savaria Szimfonikus Zenekar. A főbb szerepeket pedig Zöld Csaba,
Szemenyei János és Vágó Bernadett énekli majd.
Az előadás a szombathelyi Szent Márton Emlékév
felkérésére születik, a szervezőmunkát a Savaria
Turizmus Nonprofit Kft. végzi. És bár a nyugati végeken sokszor esik az eső, reméljük ezúttal Szent
Márton védelmező köpenye alatt mindannyian
elférünk majd.

Színészek Szombathelyről,
Szent Márton városáról
Zöld Csaba
Rendszeres adakozó vagyok. Ezt
nem tartom erénynek, számomra ez
természetes. Azt gondolom, hogy ha
segíthetünk, akkor kötelességünk,
hogy segítsünk. Ez nem teszi rossz emberré azt, aki
nem eszerint él. El kell fogadnunk, hogy mások vagyunk. Én így élem az életem, hiszen tudom, hogy
milyen a nélkülözés. Ezért addig, amíg képes vagyok rá, arra törekszem, hogy segítsek, ahol tudok.
Szombathelyen még sosem jártam, de nagyon sok
barátom van ott, és talán ennek a produkciónak
kapcsán még több lesz…”
Nádasi Veronika
A színpadon (jó értelemben véve) forgatom a köpönyegemet, igyekszem
vidám vagy éppen elgondolkodtató
perceket szerezni a nézőknek. De
ami ennél is fontosabb, hogy hiszek a színház közösség teremtő erejében és abban, hogy minél több
embert tudunk játékba hívni nézőként vagy résztvevőként, annál többet tanulhatunk és észlelhetünk
önmagunkból és a környezetünkből. A figyelem
ajándékát ész odafigyelés örömét szeretném megosztani a szombathelyiekkel.
Kátai István
2003-ban jártam először Szombathelyen, amikor a Teatro Capriccióval
a Hetvenkedő katonát játszottuk a
Karneválon. Nagyon élveztem, izgalmas feladat volt. Én Erdélyben, Sepsiszentgyörgyön nőttem fel. A szüleimtől, nagyszüleimtől azt
tanultam, hogy az együttműködés, a partnerség,
a megbocsátás viszi előbbre a világot, és mindez a
saját életemben is igazolódni látszik. Szent Márton
ugyanezt üzeni nekem: hogy az elfogadás és a szeretet minden problémát képes megoldani.

Szemenyei János
2011-ben a felújított Weöres Sándor Színház nyitóelőadásához én
szereztem a zenét. „Az Ember Tragédiája” megkomponálása nem
csak
szakmai kihívás volt, de megismerhettem a várost
és annak dicséretes hagyományőrző voltát. Örülök, hogy most színészi-énekesi oldalamat is megmutathatom és remélem: egy kicsivel én is hozzá
tudok járulni egy új „köpenyre-valóhoz”.
Szegezdy Róbert
Szombathelynek régóta szurkolok –
sokféle pályán is. A zalaegerszegi színházból drukkoltuk végig annak idején
a Weöres Sándor Színház alapításának időszakát és persze a ZETE-HALI rangadókat is.
Remélem, a Szent Márton Emlékévből is sok minden
kamatozik majd a városban. De nekem már az is elég
lenne, ha felismernénk, a Facebook „Megosztás”gombja az örömhírek továbbítására is használható.
Both András
Hogy mit osztanék meg? Színészként
elsősorban magamat osztom meg
azokkal, akik szeretnek részt venni a
játék örömében, akár játszótárs, akár
néző. És jó lenne, ha ez a „megosztás” egy parányit
segítene abban, hogy ne legyünk megosztottak.
Vágó Bernadett:
Minden szerepemnél utána olvasok a személyiségnek, akit alakítok,
igyekszem megismerni a kort, a miliőt, amelyben játszódik. Az antik
világ szereplőivel azonosulni nem könnyű feladat.
Talán Szombathelyen megérezhetek majd valamit
ebből az ókori levegőből, és ennek élményét magam is megoszthatom - a város mai közönségével.
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Szereposztás

Az utókor által az olasz vígopera legragyogóbb darabjaként számon tartott Rossini alkotás
éppen 200 éve szólalt meg először Rómában, és azóta is töretlen a sikere. Figaro belépőjét
nem csak az operabarátok „fütyülik”: az ária fülbemászó dallama számos népszerű filmben és rajzfilmben felcsendül. A mű Beaumarchais vígjátéka alapján készült, mely Mozart
Figaro házasságának előtörténetét meséli el. Rossini sok humorral, slágeráriákkal ajándékozza meg szereplőit és Mozart művéhez hasonlóan egy fordulatokban gazdag káprázatos
fináléval koronázza meg az első felvonást. A darab az olasz vígopera jellegzetes szereplőire
és szituációira épül fel: az öregedő, fiatal gyámleányát elvenni készülő lecsúszott nemes, a
talpraesett leány, álruhák, szerepcserék, félreértések és cselszövések vezetnek el a kibontakozó megoldáshoz.
A szombathelyi Történelmi Témaparkra hangolt előadást Káel Csaba rendezi, aki több
emlékezetes produkciót vitt már színre az Iseumban.

Némafilm operára „hangolva”
Interjú az Iseumi Játékok rendezőjével,
Káel Csabával

Rossini legismertebb vígoperáját idén Káel Csaba állítja színpadra, aki már több alkalommal is
rendezett Szombathelyen az Iseumi Játékokon:
2011-ben Mozart Varázsfuvoláját, 2012-ben Mozart Figaro házasságát, 2014-ben Verdi Traviata
c. három felvonásos operáját.
Miért pont erre a darabra esett a választása?
K.CS.: Az eredeti elképzelés a Fesztivál igazgatója
részéről Verdi Nabucco című operája volt. Amikor
Kiss Barna felkért, az volt a javaslatom, keressünk
egy vígoperát, azt szívesebben rendeznék, így esett
a választás Rossini művére. Régen készülök a „Sevillai” megrendezésére, mert nagyon szeretem a
darabot, a benne szereplő karaktereket és Rossini
speciális zenei humorát. Mivel 2012-ben a Figarot
játszottuk az Iseumban, most érdekes lesz megnézni az előzményeket.

Miben rejlik Rossini vígoperájának sikere, amely
azóta a szerző legismertebb és legtöbbet játszott
műve lett?
K.Cs.: A siker az opera műfajában mindig a zenéből
ered. Rossini sziporkázik ebben a művében a zenei
jellemábrázolással, a konfliktusok és az azokból fakadó irónia megfogalmazásával. Elmeséli, elmuzsikálja
egyszerű vágyainkat: a szerelmesek legyenek egymáséi, a vagyon nem minden, legyen egy Figaro, aki mindent elintéz, kell ennél egyszerűbb recept a sikerhez?
A korábbi évekhez képest ebben az évben a Történelmi Témaparkban kerülnek megrendezésre az
Iseumi Játékok. Jelent-e ez kihívást, hiszen egészen más atmoszférájú helyről beszélünk, mint az
Iseum esetében?
K.Cs.: Igen, ez eléggé nagy kihívás, hiszen 2011ben a Varázsfuvolával újra indítottuk Szombathely
legendás helyszínén a nyári operajátszást, azóta
több opera is bizonyította, milyen izgalmasan lehet
használni díszletként ezt az ókori-modern teret, milyen atmoszférája van, mennyire speciálisan határozza meg a darabok alap hangulatát. A Történelmi
Témapark nem rendelkezik ilyen szimbolikus erejű
adottsággal, mint a szentély. Itt meg kell teremteni egy speciálisan ide épített helyszínt, megtalálni
ennek a jellegét. Többek között ezért esett a választásunk egy jellegzetes stílusra, ami paradox módon
a némafilmek világára jellemző (természetesen az
opera hanggal lesz), illetve egy a nézők által is látható némafilmes forgatás szituációira, amiben egy
különös vetítéssel maga az elkészült mű is látható.
A Szendrényi Éva által tervezett díszletek és Németh
Anikó jelmezei is ezt a kort idézik, azt természetesen nem árulom el, ki lesz a némafilm rendezője,
sminkese illetve fodrásza. Ez a stílus lehet, ami ad
egy jó játékteret a belcanto éneklés mai értelmezéséhez, a szenvedélyeket, a túlzó gesztusokat és az
ezekből fakadó iróniát összefogja.

„A sevillai borbély színpadilag is
egy nagy petárda!”
Interjú az Iseumi Játékok karmesterével, Kovács Jánossal

A Kossuth- és Prima Primissima díjas karmester, Kovács János vezényletével lép fel a Savaria
Szimfonikus Zenekar az Iseumi Játékokon augusztus 6-án és 7-én. A dirigens legutóbb Rost
Andrea lemezbemutató ária estjén dolgozott
együtt a Savaria Szimfonikus Zenekarral.
Mennyiben más egy szabadtéri előadás, mint egy
zárt, belső térben megrendezett opera?
K.J.: Szabadtéri előadás esetén mindig kell egy külső
fül, aki hallgatja a munkafolyamatot, és segít abban,
hogy az előadás minden oldalról megfelelően hallható és élvezhető legyen. Szeretem ezeket a szabadtérhez kapcsolódó kihívásokat, hiszen ez igazi, összetett
munka, és különösen jól érzem magam, amikor nem
részleteket, hanem egy teljes darabot állíthatunk
színpadra, és ezt mutathatjuk be a közönségnek.
Miért a „Sevillai borbély” az egyik legtöbbet játszott darabja Rossini-nak?
K.J.: A zseniális szerző „jókedvében volt”, ráadásul
még az Úristen is rámosolygott! A darab tele van
szellemességgel, ami Rossinire amúgy is jellemző.
Színpadilag is egy nagy petárda! Az énekeseknek
kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy brillírozzanak,
hangilag és színjátékban egyaránt. Minden benne
van, ami egy jó vígoperához kell!

A színpadon a commedia dell’arte jellegzetes figurái jelennek meg, a történet fordulatokban is rendkívül gazdag. Ez a zenében hogyan jelenik meg?
K.J.: Az akkori korban hagyományos kis szimfonikus zenekart használja Rossini, ám a hangszereknek éppúgy van „színházi” tennivalójuk, mint az
énekeseknek. Például feltűnik egy gitár, amely segítségével Almaviva ad álszerenádot, vagy az első
felvonás fináléjában, amikor minden összezavarodik és feje tetejére áll, különlegesség az ütőhangszeres művész játéka – mintha fémek ütődnének
össze… Zseniális hangulatkeltő elem! Rossini alkotásaiban a hagyományos eszközök egyébként
tökéletesen megfelelnek arra, hogy kifejezzék akár
a legmulatságosabb jeleneteket is.
Mire érdemes külön odafigyelnünk a vígopera
hallgatása közben?
K.J.: Kezdve a nyitánytól egészen a darab végéig
mindenre! Hiszen Rossini Sevillai borbélya nem
csak olyan, mint a jól ismert Figaro belépője, de
nem is az a célja! Ettől nem lesz a darab kevésbé
jellegzetes, vagy kevésbé tehetséges kompozíció,
de azon a helyen épp magamutogatás folyik, meg
persze színjáték.
Mit üzen a szombathelyi közönségnek, miért érdemes megnézni és meghallgatni az előadást?
K.J.: Van egy nagyon jó szereposztásunk. Káel Csaba rendezi a darabot, és a szombathelyi bemutatóra
készült új rendezés nagyszerűen segíti az előadás
megvalósulását. És nem utolsó sorban a Savaria
Szimfonikus Zenekar miatt, mellyel több alkalommal együtt dolgoztam, és minden alkalommal újraés újra elámultam azon, milyen kiváló együttes!
Bőven győzni fogják a darab által megkívánt virtuóz
előadásmódot. Arra buzdítanám a közönséget, hogy
jöjjön és nézze meg az első hangtól az utolsóig pezsgő, igazán kiváló komédiát!
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