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A Karinthy Színház szervezé
sében, de külső helyszínen, a 
Rumbach Sebestyén utcai zsina
gógában, a héten mutatják be 
az Anna Frank naplója című 
színdarabot. Vidovszky György 
rendezővel beszélgettünk.

 Miért esett erre a darabra a 
választása?
 Úgy éreztük, hogy ez egy nagyon 
aktuális és fontos téma, hogy újra 
elővegyük. Közel 10 éve nem volt 
színpadon az Anna Frank naplója 
Magyarországon. A színháznak 
van egy társintézménye, a Nemes 
Nagy Ágnes Humán Szakközépis
kola. Itt fiatal színészhallgatók 
tanulnak, ők adják ennek a da
rabnak a szereplőgárdáját. 
- Beavató színházi előadás. Mit 
jelent ez?
 A beavató színház azt jelenti, 

hogy fiatal közönségnek készül 
a darab. Az előadásainkhoz kap-
csolódóan feldolgozó drámafog
lalkozást is tartunk. Az előadást 
követően a közönség részt vehet 
egy rendhagyó beszélgetésen is. 
 A mélyebb mondanivaló megér
tését is elősegítheti ez a beszél
getés?
- Ezek az előadások valóban nem 
a szórakoztatás céljából készül
nek, hanem azért, hogy valamit 
közöljünk. Mélyebb mondan
dót, ha úgy tetszik. A drámafog
lalkozás azért van, mert nem 
biztos, hogy az emberek hozzá 
vannak szokva a súlyos monda
nivalóhoz. Sajnos körül vagyunk 
véve fogyasztásra alkalmas kész
termékekkel, beleértve a kulturá
lis termékeket is, amelyek nem 
ösztönzik a gondolkodást, leg
feljebb a pénztárca nyitogatását. 

Ezek az előadások megpróbál
nak ezzel a jelenséggel szembe 
menni.
- Külső helyszínen adják elő az 
Anna Frank naplóját.
 Ez az én ötletem volt, hiszen kife
jezetten rendhagyó előadásról 
van szó. A darab előkészületekor, 
a dramaturgia megalkotásakor 
sokat merítettünk a fiatalok 
véleményéből, a témával kap-
csolatos hozzáállásukból. Azo
kat a válaszokat építettük be a 
darabba, amelyet a 17-20 éves 
korosztály gondol a gyűlöletről, a 
kirekesztésről. Ehhez próbáltunk 
megfelelő helyszínt keresni, amit 
a Rumbach Sebestyén utcában 
lévő zsinagógában találtunk meg.

Anna Frank a Karinthy Színházban

A színház aktuális műsoráról a www.karinthyszinhaz.hu 
internetes oldalon tudhatnak meg többet.


