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Rendező, díszlet és jelmez: Kilian Klapper
Zenészek: Wessely Ágnes, Szecsődi István

Szereposztás
Antonia – Paula Donner
Giovanni – Boglári Tamás
Margherita – Melissa Hermann
Luigi: Dustin Leitol
Rendőr / Nyomozó / Hivatalnok / Öreg – Sipos Eszter
Rendezőasszisztens: Palya Noémi
Fény: Imre Tibor
Hang: Antal Viktor
Kellék: Horgász-Csáki Dóra, Shekari Arghavan
Öltöztető: Palánki Zsuzsanna
Műszak: Kovács Krisztián, Szebeni Kálmán
Fordítás: Katharina Kellig
Az előadás időtartama: 140 perc egy szünettel

Cselekmény
„Nem fizetünk!” Így hangzik Antonia és a többiek mottója, mialatt kirámolják a szupermarketet,
mert a folyamatosan dráguló árak miatt már az élelmiszerek vásárlását sem tudják megengedni
maguknak.
Amikor Antonia hazaér, el kell rejtenie a lopott holmit szabálykövető férje, Giovanni elől.
Pontosabban még a rendőrség elől is, aki nagy erőkkel keresi a lopott árucikkeket. Hová a
cuccokkal? Antonia végső mentőötlete az érintetteket zavaros szerepjátékba kényszeríti.
A Nobel-díjas Dario Fo és Franca Rame modern Commedia dell’arte-ja egy szatíra, mely a
piacgazdaság visszás helyzetének bemutatása mellett tele van humorral, ötletességgel,
hetykeséggel és egy nagy adag jókedvvel.

Bemutatási jogok: Verlag der Autoren, Frankfurt am Main

Rendező: Kilian Klapper
Kilian Klapper Bécsben nőtt fel. Már színészképzése mellett elkezdett dolgozni a 3raum
Anatómia-Színháznál, ahol aztán négy éven keresztül rendezőként is közreműködött.
Ezt követően három és fél éven keresztül volt tagja a Wiener Klassenzimmertheater
társulatának, valamint szerepelt számos hazai és külföldi színházban, köztük a Landestheater
Oberösterreich-ben és a Waldviertler Hoftheater-ben. Klapper-t kétszer jelölték
a Stella-díjra, a Nemzetközi Dominó Fesztiválon pedig elnyerte a zsűri különdíját.
Klapper visszatérő vendég a Német Színházban, három produkcióban szerepelt
vendégművészként, a „Nem fizetünk!” pedig második rendezői munkája a DBU-ban.

Interjú a rendezővel
A „Nem fizetünk“ egy modern vígjáték olyan emberekről, akik nagyon nehéz (anyagi)
körülmények között élnek. Már a napi bevásárlást sem tudják maguknak megengedni,
mert a rezsi, a bérleti díjak és az élelmiszerek ára olyan gyorsan emelkedik, hogy az
alacsony fizetésekből alig telik valamire.
Hogyan lehet ma, miközben a darab kiindulási helyzete úgy tűnik Magyarországon is
valósággá váik, az emelkedő élelmiszerárakon nevetni?
Nem az emelkedő élelmiszerárakon nevetünk, a vicc a cselekvő karakterek
kreativitásában rejlik. Együtt nevetünk velük a pimaszságukon, a bátorságukon és a
találékonyságukon, amellyel az élet nehéz helyzeteit kezelik.
Hogyan passzol ehhez a commedia dell’arte műfaja?
A commedia dell’arte-ban általában és a „Nem fizetünk!”-ben is, az elnyomott
kisemberek a legviccesebb, legvidámabb karakterek, akik egyszerre próbálják
ravaszul és naívan kielégíteni alapvető szükségleteiket.
Mennyire lett a magyar körülményekre szabva a darab?
A darabnak két verziója készült. Az egyik az 1970-es évek közepén, a másik a
2008-as gazdasági világválság idején. Elsősorban utóbbinak van egy nagyon erős
olaszországi vonatkozása, amit teljesen kihúztunk. Mielőtt elkezdtem dolgozni
a darab szövegkönyvén, különböző életkorú és társadalmi helyzetű magyar
emberekkel készítettem interjúkat, ill. tájékozódtam hivatalos oldalakon is. Ezeket
a magyar vonatkozásokat beledolgoztam a szövegbe. Például majdnem mindegyik
interjúalany említette a nyugat-európai országokba történő elvándorlást, így ez a
vonal is bekerült az előadásba.
Mit tehet a színház, ill. a „Nem fizetünk!” azokért az emberekért, akik
aggódnak az anyagiak és a jövő miatt?
Attól tartok, a színház aligha tud segíteni olyan embereknek, akiknek
egzisztenciális problémáik vannak. Inkább talán gondolkodásra sarkall
mindenkit, a jobban szituált embereket is. Talán ösztönzi őket, hogy
foglalkozzanak olyan dolgokkal is, amik őket személyesen kevésbé érintik, és
gondolkozzanak el rajtuk.
Az interjút Rebekka Bareith készítette.
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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
A Magyarországi Német Színház fenntartója a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
(MNOÖ).
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.

BEZAHLT WIRD NICHT!

Regisseur: Kilian Klapper

Premiere: 5. Mai 2022

Klapper wuchs in Wien auf. Während seiner Ausbildung an der Schauspielschule Krauss
begann er sich beim 3raum Anatomietheater zu engagieren, wo er vier Jahre lang unter
anderem als Regisseur tätig war. Es folgten dreieinhalb Jahre als Ensemblemitglied
des Wiener Klassenzimmertheaters und viele Engagements im In- und Ausland, unter
anderem am Landestheater Oberösterreich und im Waldviertler Hoftheater. Klapper erhielt
2 Stella-Nominierungen und den Preis der Jury beim internationalen Dominofestival. An
der DBU ist Klapper wiederkehrender Gast, dreimal bereits als Schauspieler. „Bezahlt wird
nicht!” ist seine zweite Regiearbeit am Haus.

DARIO FO
Deutsch von Peter O. Chotjewitz
Commedia dell‘arte. Mit ungarischem Untertitel

Interview mit dem Regisseur
Regie und Ausstattung: Kilian Klapper
Band: Ágnes Wessely, István Szecsődi

Besetzung
Antonia – Paula Donner
Giovanni – Tamás Boglári
Margherita – Melissa Hermann
Luigi – Dustin Leitol
Polizist / Kommissar / Beamter / Alter – Eszter Sipos

„Bezahlt wird nicht!” ist eine moderne Commedia dell’arte über Menschen in sehr
schwierigen (finanziellen) Verhältnissen. Viele können sich ihren täglichen Einkauf kaum
noch leisten, weil die Preise für Gas, Wohnen und Lebensmittel so stark steigen, dass sie
in keiner Weise mit den niedrigen Löhnen zu bezahlen sind.
Wie kann man heute, wo die Grundsituation des Stücks in Ungarn Realität zu werden
scheint, über steigende Lebensmittelpreise lachen?
Wir lachen nicht über steigende Lebensmittelpreise, der Witz entsteht durch die
Kreativität der handelnden Figuren. Wir lachen mit ihnen über ihre Frechheit,
ihren Mut und ihren Einfallsreichtum mit den schwierigen Situationen im Leben
umzugehen.

Regieassistenz: Noémi Palya
Licht: Tibor Imre
Ton: Viktor Antal
Requisite: Dóra Csáki-Horgász, Arghavan Shekari
Ankleiderin: Zsuzsanna Palánki
Technik: Krisztián Kovács, Kálmán Szebeni
Übersetzung: Katharina Kellig

Wie passt das zu einer Commedia dell’arte?

Az előadás időtartama: 140 Minuten mit einer Pause

Es gibt von dem Stück im Original zwei Versionen. Eine aus der Mitte der 1970-er
Jahre und eine vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise 2008. Vor allem die
zweite hat einen sehr starken Italienbezug, den wir gänzlich gestrichen haben.
Ich habe vor meiner Arbeit am Text einige Interviews mit ungarischen
Bürger*innen verschiedenen Alters und aus verschiedenen Gesellschaftsschichten geführt, sowie auf offiziellen Seiten recherchiert, und so einige Dinge
aus der Lebensrealität in Ungarn einfließen lassen. Zum Beispiel wurde von fast
allen Seiten die Thematik der Abwanderung ins EU-Ausland erwähnt, so sind
der ausgewanderte Sohn und die Konflikte, die sich darum drehen, ins Stück
gekommen.

Handlung
“Bezahlt wird nicht!” lautet der Schlachtruf von Antonia und anderen im Supermarkt, da sie sich
aufgrund von Preissteigerungen die Lebensmittel nicht mehr leisten können.
Zuhause angekommen muss die geklaute Ware allerdings vor Antonias gesetzestreuen Mann
Giovanni versteckt werden. Und nicht nur vor ihm, auch die Polizei ist auf der Suche nach dem
Diebesgut. Doch nur wohin mit all den Sachen? Da hat Antonia eine rettende Idee, die alle
Beteiligten in ein verrücktes Verwechslungsspiel katapultiert.
Die berühmte moderne Commedia dell’arte von Nobelpreisträger Dario Fo und Franca
Rame ist eine verrückte Satire über die Auswüchse der Marktwirtschaft und strotzt vor Witz,
Ideenreichtum, einer Portion Keckheit und einer Menge Spaß.
Aufführungsrechte: Verlag der Autoren, Frankfurt am Main

Wie in „Bezahlt wird nicht!” sind die wichtigen, die lustigen Figuren auch in der
Commedia dell’arte unterdrückte Menschen, die sowohl sehr klug, wie auch sehr
naiv versuchen ihre Grundbedürfnisse zu stillen.
Wie sehr wurde das Stück auf ungarische Verhältnisse zugeschnitten?

Was kann das Theater, bzw. „Bezahlt wird nicht!” für Menschen tun, die sich
(finanzielle) Sorgen machen und Angst um ihre Zukunft haben?
Ich befürchte, dass das Theater Menschen mit existenziellen Problemen kaum
helfen kann. Es kann aber vielleicht alle, auch besser situierte Menschen zum
Nachdenken anregen. Sie vielleicht ermutigen, sich zu engagieren und über
Dinge nachzudenken, die sie persönlich eher weniger betreffen.
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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
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