Antigoné 9.BD módra…
Tavaly decemberben, amikor megtudtuk, hogy elő kell adnunk Szophoklész: Antigoné című
darabját, eleinte csak azt hittük, hogy Galambos tanár úr tréfál, és igazából nem is kell
megalkotnunk egy teljes darabot. Aztán egyre többet hajtogatta a Tanár úr, hogy
mennyire várja már az áprilisi előadásunkat, amikor megnézheti a darabot a mi
feldolgozásunkban, és akkor tudatosult bennünk, hogy nem tréfa, el kell kezdenünk a
forgatókönyv írását. De hogyan álljunk neki?- kérdeztük egymástól. Végül kialakult egy
ötös csapat, akiknek köszönhetően márciusban (amikor egyébként tanítás nélküli
munkanap volt a felvételik miatt) elkészült a forgatókönyv, és megkezdődtek a próbák.
Nos mit mondjunk? A próbák sem voltak zökkenőmentesek. Azonban -szerencséreaz osztály nagyobbik része komolyan vette a feladatot, s próbált segíteni abban, hogy
összeálljon a darab. Mindenki -akinek nem volt egyéb délutáni elfoglaltságarááldozta drága idejét a gyakorlásra. A kisebb fennakadásokon kívül a próbák
többsége nevetéssel teli,jó hangulatban, de -amikor szükséges volt- komolyan
teltek. A legnagyobb munka a díszlet, a jelmezek és néhány „speciális effekt“
megtervezése és elkészítése volt. Miután az osztály két műveszlelke megtervezte a
díszletet,nagyjából 2 hét alatt tudtuk elkészíteni úgy, hogy 10-en minden egyes nap -tanítás utáneste 7-ig festettük,ragasztottuk,vágtuk. A jelmezeket úgyszintén éjjel-nappal készítették, hogy
minél hamarabb kész legyen. A speciális effektek közé soroljuk az Antigoné-akasztás forradalmi
megoldását (ami őszintén szólva tényleg elég király lett), illetve a zenei aláfestést, ami
szintén fokozta a hangulatot. Majd eljött a 22-e, amikor is sor került az előadásra.
Előtte rengeteget próbáltunk, már úgy gondoltuk, tökéletesre fejlesztettük a darabot,
mégis nagyon izgultunk. Lassacskán megjelentek tanáraink, akik érdeklődve várták
az előadást. A színfalak mögött már mindenki készen állt, jelmezben, kellékekkel
és szöveggel a kezükben, hogy még utoljára átnézhessék.Végül elkezdődött.
Minden remekül ment, azonban az izgatottság miatt néhány helyen változott a
szöveg, a mozgás, de ezt ügyesen kicselezték színészeink. Tanárainkat
egyenesen lebilincselte a díszletek látványa, a színészek játéka, és a
folyamatos izgalom, amit a darab nyújtott. Az előadás végén köszönetet
mondtunk a színészeknek, a díszlettervezőknek, a rendezőknek, forgatókönyvíróknak és
mindenki másnak is, aki egy kicsit hozzá tett az előadáshoz.
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