Ványa bácsi | Színmű

KIAJÁNLÓ

A Váci Dunakanyar Színház és a Bartók Kamaraszínház előadása.

120 évvel ezelőtt látott napvilágot Anton Pavlovics Csehov egyik legnépszerűbb színműve, a
munkába fásult zsémbes agglegény, Ványa bácsi története. Elhunyt húga lányával él a birtokon,
melyről lemondott, hogy támogassa nagyra tartott sógorát, a nyugalmazott egyetemi tanár
Szerebjakovot. Egyhangú, de nyugodtnak legkevésbé sem mondható életük elfojtott érzelmek,
ki nem mondott szavak okozta feszültségekkel teli, a fő probléma mégis a féltékenység. Ványa
reménytelenül szerelmes Szerebjakov gyönyörű feleségébe, Jelena Andrejevnába, aki még
mostohalánya, Szonja vágyának tárgyát, Asztrovot is az ujja köré csavarja…

Az alapkonfliktus tehát adott, és a dráma szereplőire nem is várhat más, csak az elkerülhetetlen
csehovi megoldás:
„Azok, akik utánunk majd száz vagy kétszáz esztendő múlva élnek, és akik majd lenéznek
bennünket azért, mert ilyen ostobán és ilyen ízléstelenül éltük le az életünket – azok talán
megtalálják a módját, hogyan lehetnek boldogok, de mi…“
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A szerelmi háromszögeket csak bonyolítja a többi szereplő, akik mind a közelből figyelik a
történeteket.

A rendező Yaroslav Fedoryshyn minimalista, végig jelenlévő hangokkal és zenével húzza alá
a hangulatot, ami tökéletesen passzol a szereplők lelki világát ábrázoló díszlethez és fényekhez.
A Ványa bácsi ettől egy hosszú, nem túl vidám két és fél óra lett, amiben a szereplők saját
vágyaikat üldözik a végsőkig.

Szövegkönyv: Anton Pavlovics Csehov
Rendezőasszisztens: Nagy Sára
Látvány: Alla Fedoryshyna
Rendező: Yaroslav Fedoryshyn
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Szereplők: Ivaskovics Viktor / Erdélyi Tímea / Tarpai Viktória / Sipos Imre / Kaszás Mihály /
Kis Domokos Márk / Kútvölgyi Erzsébet / Smál-Szilaj Gábor
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Hasznos tanácsok

1.

Az együttes/társulat neve:
Műszaki kapcsolattartó:

2.
3.

Minimum színpadméret:
A produkció(k) címe:

4.

5.

6.

7.

8.

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Büki András /szcenikus /
Mobilszáma: +36 20/407-9691
E-mail címe: bukiandras73@gmail.com
11×11m
Ványa bácsi

Időtartama:
180 perc 1 szünettel
A szünet időtartama:
20 perc
Az együttes által hozott műszak Ügyelő: 1
száma: 11 fő
Díszítő: 1
Világosító: 1
Hangtechnikus: 1
Öltöztető: 1
Kellékes: 1
Egyéb:
Az együttes által igényelt műszak Ügyelő: 1
száma: 10
Díszítő:2
Világosító:2
Hangtechnikus:1
Egyéb:
A díszlet építésének időtartama:
1.5 óra
A világítás építésének időtartama: 1,5 óra (a díszlet építésével párhuzamosan)
A világítás időtartama:
A hangbeállás időtartama:
1 óra
A lejárópróba időtartama:
3 óra
A bontás időtartama:
1.5 óra
A balettszőnyeg színe:
Fekete
Oldalak, járások száma:
Fekete körtakarás,
Háttér:
vetítővászon
Világítás:
A fényterv, lámpakiosztás mellékelve!32x230Vés
32x2,5kW
Hangosítás:
Helyszíni adottságok függvénye/min.2 mélyláda oldalanként, 4 side filder, pult min. 24 csatorna
Zenekar/mikroport:
van 1 darab
Szereplők szállítása:
Helyszíntől függ
Díszlet szállítása:
Bérelt teherautó + színházi teherautó
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