
Énekel, táncol, műsort vezet, most rendez

Gőzben — a Budapesti Kamarában
A különböző korú, és élet

vitelű hölgyek fürdőlepedőbe 
burkolva locsognak, fecseg
nek, elérzékenyülnek, vitat
koznak, veszekednek és kibé
külnek a színpadon. A történet 
szerint rendszeres időközön
ként járnak ide valahonnan 
London külvárosába, hogy egy 
gőzfürdőben kipihenjék a hét
köznapok megpróbáltatásait. A 
kétfelvonásos színjáték szerző
je is nő - ugyan ki értené meg 
ily tökéletesen a női lelket, ha 
nem egy sorstárs akit Nell 
Dunnak hívnak.

A sztori magyarítója Bart 
István, dramaturgja Bőhm 
György, a díszletet Menczel Ró
bert, a jelmezeket Ruttka And
rea tervezte. A próbák még tar
tanak, a premier 19-én lesz a Bu
dapesti Kamaraszínház Shure 
Stúdiójában a Károly körúton. 
A játék egyik szereplője és ren
dezője Lang Györgyi. A darab
ban színre lép a Pa-dö-dö másik 
tagja, Falusi Mariann is.

-A rendezővé előlépett, 
színésznőből híres énekesnővé

lett Lang Györgyi hogyan buk
kant a darabra ?

- Az úgy volt, hogy amikor 
Pécsett játszottam, a repertoár
ba került ez a hatszereplős, ti
pikusan női előadás. Van en
nek már vagy 9-10 éve, akkor 
Szegvári Menyhért állította 
színpadra, és én ugyanezt a 
lányt, Dawnt alakítottam. Ját
szottuk a darabot Budapesten, 
a Vigadó kamaratermében is, 
sikerrel. A darabra tehát nem 
én bukkantam, hanem a darab 
bukkant rám. Évek óta foglal
koztatott, hogy vajon tudok-e 
rendezni. Az ember úgy van 
ezzel, hogy amikor elolvas egy 
drámát, akkor közben érzel
mek gyűlnek fel benne. Már 
gondolatban is játszik azzal, 
miként keltené életre a figurát. 
Mi a főiskolán már megtanul
tuk, hogy például Molière ide
jén még nem is volt rendező. 
Az egyik színész kiállt, és inst
ruálta a többieket. No, belőle 
lett aztán a rendező. Szóval le
hetőséget kaptam a Budapesti 
Kamaraszínháztól erre a rende

zésre, pontosabban arra, hogy 
ezt a kísérletet ott elvégezzem. 
Profi színészek közé csöppen
tem, és borzasztó kíváncsi vol
tam arra, hogy miként fogad

nak maguk közé egy kopasz, 
kövér táncdalénekesnőt, aki 
most éppen rendező akart lenni. 
Nem volt gond. Befogadtak.

- A szereposztás milyen 
szempontok szerint történt?

- A játszó személyek a Ka
maraszínház tagjai, vendégek
kel egészül ki a stáb, úgyis 
mint Andai Katival, akit én 
igen jó szülésznőnek tartok,

együtt kezdtük az életet a Pince- 
színházban, akkor még Keleti 
Pista bácsi irányította a teátru
mot. Jó ideig nem akartam a 
Mariannt felkérni a játékra, 
mert többen azt mondták, nem

tud a közönség elvonatkoztatni 
a Pa-dö-dőtől. Most már biztos 
vagyok benne, hogy csak a ka
binosra figyelnek majd a nézők, 
és nem az énekest látják benne.

— A parányi színház intim 
légkört teremt, ilyen közelségben 
talán nehezebb is a színész fel
adata. Nincs manír, nem lehet
nek nagy gesztusok, és teljes a 
testközelség a nézőtérrel.

— Fél méterre lesz az első 
sortól az első pihenőágy. In bi
zony látszik az ízzadságcsepp a 
homlokon, a pupillatágulat, az 
összes érzelmi megnyilvánulás. 
Összesen hetven embernek ját
szunk minden alkalommal.

- Meddig?
- Remélem, sokáig. Mi a 

Pa-dö-dővel négy éve turné
zunk az országban. Ebben a 
produkcióban is van annyi, 
hogy évekig játsszuk Tóth Ju
dittal, Szilágyi Zsuzsával, Sze
rencsi Évával és Bill szerepé
ben Czipó Gabriellával együtt.

Várhegyi Andrea


