Tantermi Deszka: Csak Rómeó és Júlia…

Az iskola olvasótermében már vártak minket a színészek, pontosan 3-an. Először nem
tudtuk, mire számítsunk ilyen kevés szereplővel, de optimisták voltunk, szóval gondoltuk, jó
lesz. Mivel most voltam először ilyen előadáson, így én tudtam legkevésbé, hogy mit várjak
ettől a darabtól.
Az elején átbeszéltük, hogy kikről is szól valójában a Rómeó és Júlia, ha netán valaki
nem tudta volna. Kérdezgettek tőlünk mindent, például olyat is, hogy milyen
feldolgozásokban láttuk (pl.: könyv, film, színdarab). Annak örültünk, amikor végre
elkezdődött a szokatlan színházi előadás. Nagyon jó volt szerintem és még vicces is, egy óráig
biztos néztük, de nem is vettük észre az idő múlását, mivel annyira jól éreztük magunkat.
Miután a darabnak vége lett, tartottunk egy kis szünetet, aztán mikor visszajöttünk,
először egy olyan játékot kezdtünk el játszani, hogy felosztottak minket 3 csoportra (3 csoport
– 3 mentor), és mindegyik csoportnak két képeslapot kellett készítenie, amelyek Verona
városát mutatják be, hogy valójában mi milyennek képzeljük el egy rögzített helyzetből, és
ezeket elemeztük ki. Eléggé jó alkotások készültek mindhárom csoporttól, és szerencsére a
legtöbbje eltért egymástól.

Mindezek után leültünk és beszélgettünk, úgy hogy Zsuzska (az egyik színész, aki
Júliát alakította) leült egy székre, mi meg köré, és kaptunk papírokat. Most viszont 4 csoport
volt, de ugyanúgy kellett dolgozni, mint az ezelőtti feladatnál. A lapokra fel voltak írva
különböző meghatározások (pl.: veronai fiatalok, Lőrinc barát, a Capulet és a Montague
család, stb.). Az a csoport, amelyikben én voltam, a veronai fiatalokat kapta. Miután mindent
leírtunk, amit tudtunk, úgy kellett tettünk, mintha mi tényleg beszéltünk volna velük, és akkor
ez alapján elmondani, milyen tapasztalatokat szereztünk „utunk” során. Sok furcsa dolgot
írtunk, amiket nekem kellett előadnom, de mivel a többi csoport is hasonló dolgokat mondott,
nem féltem attól, hogy kinevetnek minket. Amikor mindenki elmondta a saját szövegét,
csináltunk egy közös képet, ami fent van facebookon, ha jól tudom.
Azt kell mondanom, hogy nagyon jól éreztem magam, és meg sok ilyet szeretnék látni
a jövőben.

Turkovics Bence (10.b)
Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Zalaegerszeg

