Összefoglaló
a Zichy Szín-Műhely "Arany balladák - másképp" c. összművészeti előadásáról
Tatabánya, 2017. október. 02.

A tatabányai Bárdos László Gimnázium diákjai számára 2017. október 02-án, hétfőn 11:00 –
12.30 között került sor a Zichy Szín-Műhely összművészeti előadására "Arany balladák másképp" címmel. Az előadás mind a diákok, mind a tanárok körében nagy sikert aratott.

A rendkívüli irodalomóra keretében megtartott előadás előkészítése már kb. egy hónappal
korábban elkezdődött. Sikerült előre egyeztetnünk az időpontot és a helyszínt. A színház
részéről rendkívüli előzékenységet és rugalmasságot tapasztaltunk. A munkatársak az előadás
napján már reggel 8 óra előtt megérkeztek a helyszínre, hogy gondosan előkészítsék a
programot. Az iskola ebédlőjét tudtuk szabaddá tenni az előkészületek és az előadás idejére.
A programot a 11. évfolyam tanulói számára rendkívüli irodalomóra keretében kínáltuk,
mivel Arany János munkássága ezen az évfolyamon kötelező tananyag, s az Arany emlékév
rendezvényeibe történő bekapcsolódásra is kiváló lehetőséget nyújtott a költő műveinek élő
bemutatása.
Az előadás pontosan kezdődött, s a diákok többsége nagy figyelemmel és élvezettel követte a
produkciót. Különösen tetszettek nekik a kivetített képek, Zichy Mihály Arany János
balladáihoz kapcsolódó alkotásai valamint az elhangzott ismertetések a művész pályájáról.
Bár néhány Zichy-alkotás szerepel a tankönyvekben, sajnos a művészről általában alig
hallottak eddig a diákok. Emellett változatosnak találták a balladák előadásmódját, mivel
többször színjátékszerűen megjelenítették, eljátszották a művészek a történeteket. A
párbeszédek és a beszédhelyzetek így sokkal érthetőbbek és életszerűbbek, követhetőbbek
lettek számukra. Külön kiemelték a fuvolajátékot, amely nemcsak színesítette az előadást, de
a tagolásban is segített ill. az érzelmek, hangulatok, konfliktusok sokkal érzékelhetőbbé,
átélhetőbbé váltak általa.
Az előadás utáni héten megkértem a diákokat, hogy foglalják össze röviden a benyomásaikat.
Íme egy csokor a diákok összefoglalóiból:
 „Emlékezetes volt. Nekem legjobban a fuvolista játéka tetszett.”
 „Szinte minden pillanatban lekötötte a figyelmemet az előadás.”
 „Profi teljesítmény volt minden szempontból.”
 „A színészi játék igazán jó volt, megértettem a műveket.”
 „A multimédiás dolgokat szerettem, szerintem jól hozzá volt fűzve az előadáshoz.”
 „Nekem a legjobban a fuvolázás és a szavalás tetszett.”
 „A férfi színészek kimagaslóan jók voltak, de a női színészek is tetszettek.”
 „A színészek szívüket, lelküket beleadták az előadásba.”
 „Jók voltak a versek és a zene is, de különösen a multimédiás anyag tetszett.”
 „Nagyon tetszett, és élveztem az előadást. Ha korábban hallottam volna Zichy nevét,
talán még felejthetetlenebb lett volna. Sokat segített Arany János műveinek
megértésében”

A tanár kollégák körében is osztatlan sikert aratott az előadás. Még a jól ismert balladák
előadása is új élményt, újabb megközelítési lehetőséget tárt fel. A kiváló előadók nagy hatást
gyakoroltak ránk.
Mind a diákok, mind kollégáim nevében szeretném kifejezni köszönetemet a Zichy SzínMűhely művészeinek a felejthetetlen élményért.
Bízunk benne, hogy máskor is ellátogatnak hozzánk, s élvezhetjük hasonlóan színvonalas
előadásukat.

Tatabánya, 2017. október 30.
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