Színjátszó fesztivál 2019

Gimnáziumunk francia tagozatán ebben a tanévben újra indult a színjátszó kör
Annabelle Rosemont lektornő vezetésével, mintegy tíz fő részvételével. A diákok egész évben
lelkesen próbáltak és sikeresen színre vittek egy kis darabot ’Merde!’ (A francba!) címmel,
amely a színészet alapvető kérdéseire keresi a választ. Például ezekre: mi is a színház
lényege? A beszéd, a mozgás, a díszletek, a fények, a jelmez, a lámpaláz, a rendezői
instrukciók? Mennyiben változtatja meg a világot egy színdarab?
A sikeres munka eredményeként részt vehetett a kis csapat a 30. jubileumi nemzetközi
francia nyelvű színjátszó fesztiválon, amelyet minden évben a pécsi Leöwey Klára
Gimnázium szervez. Ebben az évben az esemény 2019. március 21-24. között került
megrendezésre 15 társulat szereplésével, akik többségében dráma tagozatos iskolákból jöttek
olasz, román, francia, cseh, tunéziai és magyar középiskolák képviseletében.
Végül nyolc diák utazott a fesztiválra (Dykema Zsófia 9KNyb, Dáni Diána és Tóth
Emma 9.E, Asztalos Adél, Papp Virág, Veres Lilien 9.B, Misák Veronika 10.E és Papp Vera
11.B) a lektornő és Kocsis Erzsébet tagozatvezető kíséretében. Hatórás út után érkezett meg a
csoport Pécsre, ahol az ünnepélyes megnyitó után láthattunk 3 előadást a vendéglátóktól. Este
mindannyian felvonultunk a belvárosban, hirdetve a rangos esemény kezdetét.
Az elkövetkező napokon délelőtt és délután 3-4 előadást láthatott a közönség, amelyek
során a diák színjátszás különböző vonulatait, trendjeit ismerhettük meg. Volt látványos,
filozofikus, a társadalmat kritizáló, vidám, a másságot, a háborút, modern ember
meghasonlását középpontba helyező performansz és olyan produkció is, amely csak a test
erőteljes mozgását használta kifejezőeszközként. Mind-mind nagyszerű művészi élményt
nyújtottak.
A fazekasosok szombaton délelőtt voltak műsoron és nagyon szép előadást mutattak
be, megállták helyüket a többi csapat között, jóllehet iskolánk pedagógiai programjában nem
szerepel a színházművészet.
Esténként közösségi programokon nyílt lehetőség az ismerkedésre, barátkozásra.
Pénteken este improvizációs verseny volt, szombaton pedig elmentünk Palkonyára, ahol egy
pincészetben vacsoráztunk, majd egy „igazi” színházi előadás után következett a búcsúest,
ünnepléssel, tánccal.
Vasárnap délelőtt volt az eredményhirdetés, a pécsi gimnázium társulata nyerte el a
lehetőséget, hogy a „Festival des festivals” elnevezésű diákszínjátszó eseményen
Franciaországban képviselje Magyarországot. A mi diákjaink egy ajándék szobrocskával és
emlékplakettel térhettek haza.
Nagyszerű élményekkel gazdagodtak a diákok, sokat tanultak a színjátszásról, a
technikákról, a színpadi megjelenítés lehetőségeiről, nagy motivációt jelentett nekik ez a négy
nap a munka folytatásához.
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