PRESSEMAPPE | SAJTÓMAPPA

A SIRÁLY

ANTON CSEHOV
Német szöveg: Angela Schanelec
Dráma
Bemutató: 2020. augusztus 6.

Rendező: Nemanja Petronje
Nemanja Petronje 1975-ben született a szerbiai Zomborban.
999-ben végzett az újvidéki művészeti akadémia multimédiás rendező szakán. Már egyetemi évei alatt is rendezett filmeket és színpadi előadásokat. A Magyarországi Német Színháznál ez az ötödik
rendezése, korábbról olyan előadások kapcsolódnak a nevéhez,
mint a Bölcs Náthán (2016) és a Júlia kisasszony (2016).

Interjú a rendezővel
Rendező, színpad és jelmez: Nemanja Petronje
Koreográfia: Gaál László

Mit jelent számodra ismét visszatérni
a Magyarországi Német Színházba?

Szereposztás

Mindig lelkes vagyok, amikor ebbe a színházba jövök. Örülök, hogy
csodálatos emberekkel dolgozhatok együtt, a gyönyörű város a
szülővárosomra emlékeztet, és természetesen nagyon várom a
mindig új és egyedülálló élményeket, amik felfedik a színház titkait.

Irina Nikolajewna Arkadina – Yarina Gurtner
Konstantin Gawrilowitsch Treplew, a fia – Joris Schwarz
Pjotr Nikolajewitsch Sorin, a testvére – Boglári Tamás
Nina Michailowna Saretschnaja – Paula Donner
Mascha – Melissa Hermann
Boris Alexejwitsch Trigorin, író – Dustin Leitol
Jewgenij Sergejewitsch Dorn, orvos – Georg Beham-Kreuzbauer
Semjon Semjonowitsch Medwedenko, tanár – Horgász Dezső
A sirály – Sipos Eszter
Rendezőasszisztens, ügyelő, súgó: Haász Darinka Dóra
Fény: Imre Tibor
Hang: Szebeni Kálmán
Vetítés: Antal Viktor
Kellék: Pálfi Dóra, Haász Darinka Dóra
Öltöztető: Palánki Zsuzsanna
Műszak: Kovács Krisztián
Az előadás időtartama: 90 perc
Magyar felirattal
Előadási jogok: S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M.
Az előadás a Jogtulajdonos S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. és a Mayer-Szilágyi Színházi
Ügynökség, Budapest engedélyével jött létre.

Cselekmény
A család összejön a vidéki nyaralóban. Sorin a birtokon lakik. Testvére, Arkadina, a híres színésznő
a szeretőjével, Trigorinnal érkezik. Arkadina fia, Konsztantyin saját színdarabjának premierjére
készül a szomszéd lánnyal, Ninával a címszerepben. A bemutatót másnapra tervezik.
De mi lesz a holnap után, és néhány hét, két év vagy 2000 év után… szerelem, vágyakozás,
irigység, fájdalom, szabadság, boldogság… és mi marad mindezek után?

A sirály a világirodalom klasszikusai közé tartozik. Számodra
miért aktuális és játékra érdemes ez a darab és Csehov?
A sirály a színház legmélyebb titka, életesszencia az összes bonyodalmával együtt. A sirály olyan örök állapotváltozásokról szól, mint
a boldogtalan szerelem, a meghiúsult egzisztencia, a tehetséges, de
boldogtalan színésznők kóválygása a világban. A sirály egy kiáltás a
szerelemért, a szerencséért, a jelentőségért és az igazságosságért.
Minden elnyomott, visszahúzódó, szomorú és boldogtalan ember
kiáltása ez, akik szeretnek. Amíg vannak boldogtalan emberek,
addig Csehov meghatározó marad.
A hangulat felépítésének nyugodt és lassú pillanataival dolgozol.
A zene a közönséget és a karaktereket is egy hangulaton viszi
keresztül. Miért volt számodra olyan fontos ez az intenzitás?
Azt hiszem, az érzelmek mindenekfelett állnak, minden írt és íratlan szabály felett. Vagy egy kicsit érzelmesebb vagyok, mint mások.
Ha az érzelmek vezérlik életünket, akkor az sokszor nehéz és elviselhetetlen, de nélkülük értelmetlen az élet. A színpadon úgy
működik, hogy az érzelmek kapcsolatokat teremtenek a karakterek
között, a zene erősíti és leleplezi őket és minden valóságos lesz.
Embereket látunk, akik belesüppednek az unalomba. Embereket,
akik az idő sürgetése nélkül csak önmaguknak és a gondolataiknak élnek. Hát nem szomorú látvány?
Nos, ez az élet… és Csehov egyik különlegessége.

Először minden idillinek tűnik: Régi barátok és a család egy vidéki nyaralóban találkoznak,
hogy jól érezzék magukat együtt. Azonban már néhány perc után észreveszi a közönség, hogy a
tettetett kedvesség nem igazán meggyőző. Mit gondolsz, miért játsszák meg az idillt?
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Az emberek sebezhetőek. Megpróbálnak olyan képeket alkotni a szerelemről, a barátságról és a
szerencséről, amiket maguk alakítottak ki gyerekkorukban vagy amiket a társadalom erőltetett
rájuk. A megjátszás az egyik módja annak, hogy az ember becsapja magát, annak reményében,
hogy a sebezhetőség kevesebb szenvedéssel járjon.
Hol kezdődik a darab tragédiája?
Azt hiszem, már a darab kezdete előtt, amikor az anya elhagyta a fiát. A tragikum ugyanabban a
pillanatban kezdődik, mint a szépség és az élet, a születéskor. Lehet, hogy minden egy álommal
indul, ami egyszer véget ér.
A próbaidőszak minden résztvevő számára
különleges volt. Februárban kezdődött és
egy héttel a bemutató előtt a koronavírus
járvány miatt meg kellett szakítani.
Azóta eltelt öt hónap, a bemutató elvileg meg lesz tartva, de nem utazhatsz be
Magyarországra. Hogyan éled meg ezt a
különleges helyzetet?
Megpróbálok kihívásként tekinteni erre
a helyzetre. Mindegy, hogy mennyire volt
nehéz és bizonytalan, amikor abba kellett
hagynunk a munkát, tudtam, hogy az élet
és a darabon való dolgozás ideje és módja
mélyen összefügg egymással. Például a mi
néhány hónapos “szünetünk” megfelel a
darabban a harmadik és negyedik felvonás
közti két éves szünetnek. Ezt a helyzetet
kihívásként is nézhetjük, amit ha teljesítünk,
ebben az utolsó munkafázisban valami újat
és megismételhetetlent adhat.

A színház címe
7100 Szekszárd, Garay tér 4. , Telefon: +36 74 316 533
Igazgató: Lotz Katalin - lotz@dbu.hu
Általános információ: info@dbu.hu
Színházpedagógia és workshopok: theaterpaed@dbu.hu
Jegyinformáció: tickets@dbu.hu
Marketing: marketing@dbu.hu
Gazdasági iroda: gpu@dbu.hu / +36 74 510 258

A DBU-ról
A színház fő feladatai a német nyelv és a német nyelvű színházi irodalom ápolása és közvetítése, valamint a magyarországi németek kulturális értékeinek és hagyományaink megőrzése.
A teátrum egyúttal hídként is szolgál a magyar többségi és a német kisebbségi kultúra között.
Az előadásokat magyar nyelven feliratozzuk.

A fenntartó

Van még valami, amit el szeretnél
mesélni?

A Magyarországi Német Színház fenntartója a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
(MNOÖ).

Sokszor úgy tűnhet, hogy mások problémáinak megoldása sokkal könnyebb,
mint a sajátunké, amikkel szemben tehetetlenül állunk. Azt hiszem, arra van a
színház és a művészet, hogy támogassák
és megértsék az embereket, elmondják
nekik, hogy nincsenek egyedül. A színház
azért van, hogy megvigasztalja az embereket.

A magyarországi német kisebbség az ország egyik legnagyobb lélekszámú kisebbsége, melynek
politikai és kulturális képviseleti szerve a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata.
A törvényes keretek által kínált lehetőségek szerint az MNOÖ egy modern kisebbségpolitikát
kíván megvalósítani.

(Az interjút Bareith Rebekka készítette)

DIE MÖVE

ANTON TSCHECHOW
Deutsch von Angela Schanelec
Drama
Premiere: 6. August 2020

Der Regisseur: Nemanja Petronje
Petronje wurde 1975 in Sombor (Serbien) geboren. 1999 machte er
seinen Abschluss in Multimedialer Regie an der Kunstakademie
von Novi Sad. Schon während seinem Studium führte er Regie
in Filmen und auf der Bühne. An der Deutschen Bühne Ungarn
ist dies seine dritte Produktion nach „Fräulein Julie” (2016) und
„Nathan der Weise” (2016).

Interview mit dem Regisseur
Regie und Ausstattung: Nemanja Petronje
Choreografie: László Gaál

Besetzung
Irina Nikolajewna Arkadina – Yarina Gurtner
Konstantin Gawrilowitsch Treplew, ihr Sohn – Joris Schwarz
Pjotr Nikolajewitsch Sorin, ihr Bruder – Tamás Boglári
Nina Michailowna Saretschnaja – Paula Donner
Mascha – Melissa Hermann
Boris Alexejwitsch Trigorin, Schriftsteller – Dustin Leitol
Jewgenij Sergejewitsch Dorn, Arzt – Georg Beham-Kreuzbauer
Semjon Semjonowitsch Medwedenko, Lehrer – Dezső Horgász
Die Möwe – Eszter Sipos
Regieassistenz, Inspizienz, Souffleuse: Dóra Darinka Haász
Licht: Tibor Imre
Ton: Kálmán Szebeni
Projektion: Viktor Antal
Requisite: Dóra Pálfi, Dóra Darinka Haász
Ankleiderin: Zsuzsanna Palánki
Technik: Krisztián Kovács
Vorstellungsdauer: 90 Minuten
Mit ungarischem Untertitel
Inhaber der Aufführungsrechte: S. Fischer Verlag
Die Vorstellung kam mit der Erlaubnis des Rechtsinhabers S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M.
und Mayer-Szilágyi Színházi Ügynökség zustande.

Handlung
Die Familie trifft sich in ihrem Sommerhaus auf dem Land. Sorin, der ältere Bruder von
Arkadina, der berühmten Schauspielerin, lebt auf dem Anwesen. Arkadina ist mit ihrem Geliebten, dem Schriftsteller Trigorin, gekommen. Ihr Sohn Konstantin hat ein kleines Theaterstück
geschrieben, in dem das Mädchen Nina die Hauptrolle spielt. Morgen soll Premiere sein…
Und was wird nach morgen sein, nach ein paar Wochen, nach zwei Jahren, nach 2000 Jahren…
Liebe, Sehnsucht, Neid, Schmerz, Freiheit, Glück… was bleibt nach all dem?

Wie ist es für dich an die DBU zurückzukehren?
Nun, ich bin immer begeistert, wenn ich an die DBU komme. Ich
freue mich mit wundervollen Menschen zusammenzuarbeiten,
die wunderschöne Stadt erinnert mich an meinen Geburtsort, und
natürlich freue ich mich auf immer neue und einzigartige Erfahrungen, die uns die Geheimnisse des Theaters offenbaren.
„Die Möwe” gehört zu den Klassikern der Weltliteratur. Was
macht Tschechow und besonders „Die Möwe” für dich persönlich
aktuell und spielenswert?
“Die Möwe” ist das ultimative Geheimnis des Theaters, es ist
Lebensessenz mit all ihren Verflechtungen. „Die Möwe” ist eine
Sublimierung von unglücklicher Liebe, gescheiterten Existenzen,
talentierten, aber unglücklichen Schauspielerinnen, die durch die
Provinzen der Welt streifen. „Die Möwe” ist ein Schrei nach Liebe,
Glück, Bedeutung und Gerechtigkeit. Schrei all jener Unterdrückten, Unauffälligen, Traurigen und Unglücklichen, die lieben.
Solange es unglückliche Menschen gibt, wird Tschechow relevant
sein.
Du arbeitest mit ruhigen und langen Momenten des Stimmungsaufbaus. Musik trägt das Publikum und auch die Figuren durch
eine Stimmung. Wieso war dir diese Intensität so wichtig?
Ich glaube, Gefühle stehen über allem, über allen geschriebenen
und ungeschriebenen Regeln. Oder vielleicht bin ich ein wenig
emotionaler als andere. Wenn Emotionen der Leiter unseres
Lebens sind, ist das Leben oft schwierig und unerträglich, aber
ohne Emotionen ist das Leben bedeutungslos. Auf der Bühne funktioniert es so, Emotionen schaffen Beziehungen zwischen Charakteren, Musik unterstützt und enthüllt sie und alles wird real.
Wir sehen Menschen, die in Langeweile versinken. Menschen, die
ohne Zeitdruck nur sich selbst und ihren Gedanken überlassen
sind. Ist das nicht ein trauriger Anblick?
Nun, das ist das Leben… Und eine Besonderheit Tschechows.

Es klingt erstmal alles gemütlich: Alte Freunde, Familie treffen sich in einem Landhaus, um
eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. Doch schon nach wenigen Minuten bemerkt auch
das Publikum, dass die aufgesetzte Freundlichkeit nicht wirklich überzeugen kann. Was glaubst
du, warum spielen diese Figuren sich die „Idylle” vor?
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Menschen sind verletzlich. Sie versuchen Bilder von Liebe, Freundschaft und Glück zu schaffen,
die sie selbst in ihrer Kindheit entwickelt haben oder die ihnen die Gesellschaft aufgezwungen
hat. Gaukeln ist eine der Möglichkeiten sich selbst etwas vorzutäuschen, in der Hoffnung, dass
die Verletzlichkeit mit weniger Leiden vergeht.
Wo beginnt die Tragik des Stücks?
Ich glaube es hat schon begonnen, bevor das Stück beginnt, als die Mutter den Sohn verlassen
hat. Eigentlich beginnt die Tragik im gleichen Moment wie Schönheit und Leben, mit der Geburt.
Vielleicht beginnt alles mit einem Träumen, in denen alles endlich ist.
Diese Probenzeit ist für alle Beteiligten sehr
besonders. Die Proben begannen im Februar,
eine Woche vor Premiere musste die
Arbeit allerdings unterbrochen werden, aufgrund von COVID-19. Jetzt sind 5 Monate
vergangen, die Premiere soll stattfinden,
aber du darfst nicht ins Land einreisen. Wie
empfindest du diese besonderen Umstände?
Ich versuche diese Situation als Herausforderung zu betrachten. Egal wie schwierig
und unsicher es war, als wir aufhören mussten
zu arbeiten, ich wusste, dass das Leben und
insbesondere die Zeit und Art der Arbeit an
einem Stück tief mit dem selbigen verbunden
sind. Zum Beispiel entspricht unsere Pause
von mehreren Monaten der zweijährigen
Pause zwischen dem dritten und vierten Akt
des Stücks. Diese Umstände sollten auch als
Challenge angesehen werden, die, wenn wir sie
meistern, in dieser letzten Arbeitsphase etwas
Neues und Unwiederholbares bringen kann.
Gibt es noch etwas, das du erzählen
möchtest?
Es scheint uns oft so, dass die Probleme
anderer viel einfach zu lösen seien als die
eigenen, während wir unseren Problemen
gegenüber machtlos gegenüber stehen. Ich
glaube, dass Theater und Kunst dazu da sind,
Menschen zu unterstützen, sie zu verstehen,
ihnen zu sagen, dass sie nicht allein sind.
Theater ist dafür da, Menschen zu trösten.
(Das Interview führte Rebekka Bareith)

Adresse
Garay tér 4., 7100, Szekszárd, Telefon: +36 74 316 533
Intendantin: Katalin Lotz - lotz@dbu.hu
Allgemeine Informationen: info@dbu.hu
Workshops und Theaterpädagogik an der DBU: theaterpaed@dbu.hu
Karten und Reservierungen: tickets@dbu.hu
Marketing: marketing@dbu.hu
Verwaltung: gpu@dbu.hu / +36 74 510 258

Über die DBU
Die Deutsche Bühne Ungarn (DBU) ist das einzige professionelle deutschsprachige Schauspielhaus in Ungarn. Es bietet der deutschen Minderheit, Deutschlernenden, Ausländer*innen aus
dem deutschen Sprachraum und allen, die an deutschsprachiger Kultur interessiert sind, professionelle Theatervorstellungen in deutscher Sprache an.

Über den Träger
Die Deutsche Bühne Ungarn steht unter der Trägerschaft der Landesselbstverwaltung der
Ungarndeutschen (LdU).
Die deutsche Minderheit (Ungarndeutschen) ist eine der größten Minderheiten des Landes.
Ihr politisches und kulturelles Repräsentationsorgan ist die Landesselbstverwaltung der
Ungarndeutschen. Die gesetzlichen Rahmen einhaltend verfolgt die LdU eine moderne
Minderheitenpolitik.

Deutsche Bühne Ungarn
Magyarországi Német Színház
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www.facebook.com/deutschebuehneungarn

www.instagram.com/dbungarn

DeutscheBühneUngarn

www.dbu.hu

