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Somló Gábor:

''Elbúiok a szeÍep mögé''

11Kisszínházban játszott
l{ legújabb darab egyik Íő-
szerepét, a cse|ekményt hát-
térbő| irányító titkárt Somló
Gábor jáBsza, aki bár számos
darabban Íe||ép' a néző mégis
nehezen tudja azonosÍtani. A

. beszé|getésbó| az is.E&tgl'
hogy ennek mi az oka

A Bolondok tánca
előadásai míIyen házak előtt
ajlamk?_ Tegnap te|t házunk volt,
de sajnos vo|t egyszer.kétszer
hároirnegyed |.az is. Úgy
érzem, a két megje|ent kitika
Íélrevezette a nézőket. Vagy
nem értették, vagy nem akaÍiák
érleni a kilikusok az e|óadást.
Pedig nagyon sok munka van a
darabban. S végre vo|t egy
olyan darab a Kisszínházban,
amelynek áttjtő sikere volt a
bemutatón' s a nézők Íelá||va
tapso||ak. Ezt a művet csak
most lehetett eljátszani, koráb.
ban nem engedték vo|na. Nagy
é|vezet előadni, s a két Íősze-
rep nagyszerűen van megírva.
A kormányzóé az egyik' akit
Kirá|y Levente alakít' s a titkáré
a másik, aki én vagyok Ez a
két szerep elindul és bete.
jezódik.

- S milyen errlüer a te tit-
károd?_ A vé|eményem |esújtó
ro|a' de épn ezéttjó Íeladat'
rnert én nem qyok ilyen. Egy
sárÉsznek e a p, ha o|yal ját
szik, amely nem azonos a
szemé|yiségével, mert az a
művésá mrnka. Ha egy i|yen
.szenÉtláláf lísz* az errÜer,
al*oí r'ircs toína| epfrkezni.

YoIt n{r hlsonló
s#l_ A F|őboígó Janc ltátyas
Kárq}yban a gyepmesler volt
hasonlóan gerinces álla|ka.

negatív Íiguráknak nagyobb si.
kerük van. Bár a kritilcák meg
sem em|ítették a szerepemet,
pedig i|yen a|jasság, amit a
titkár veghezvisz, kevés létezik
Ho|ott end szől az életÜnk, tete
vagyunk i|yen Íigurákka|, akik
helyzetben vannak, aztán
átveszik a hatalmat. S ez na.
gyon jó| ki van doQozva.

-ttlilyut wlt a retú&s?
- Bodolay nagy szeretettel

jött rendezni, kitalátt do|gokat, s
nem Uáos, hogy csak maga a
darab i|yen remekÍi| megá||t
vo|na, ha nincs megtűzdetve
érdekes részekkel. Szemé|y
szerint én is nagyon jó| kijöttem
a rendezőve|, nem is hittem
volna' hogy ennyire egy hu||ám-
hosszra tudunk kerÜ|ni. Mgyon
örii|tem a szerepnek, s megfo-
gadtam Bodo|ay tanácsait.
Szeretek bebújni a szerepbe' s
minden darabban más |enni,
más]téPP mozogni, nehogy
ÍeIismerjenek._ Egyébként is kiiössz a
rqdeőíddel?

- Lekopogom: igen. Ké-
szítek magamnak statisáikát:
82. szerepem volt a titkár, 33
rendezővel do|goztam, s a 64.
bemutatón léptem íel. A ren.
dezők közü| eggyel seÍn vo|t
igazi problémám. Pedg doQoz.
tam Kapás Dezsőve|, Sík
Ferenccel, Sándor Jánossal,
}(azán lstvánna|, Bor JózsefÍd,
Ba|ikó Tamássa|, Bozóki
|stvánna|. |smét|em: nekem az
a cé|om, hogy rninden sze-
repben próbá|jak más |enni,
mert számomru ez a szírÉszet.
Ea |áttam' eá is akarorn csiná|.
ni. A modorosság megö|i a
művészeteÍ. S hozzá kel| tenrr'i
(az vo|l az igazi elismerés,
mikor kol|égáktól ha||ottam,
hogy tó|em nem ezl várták),
hogy eá az a|apelvet színész
éesapárntól tanuttam, aki sá.
momra igazi, a íőiskolát pórló
kep,zed &n.

ai,
safi?

kővetkezö

_ A L€y jti n*nÜntál[.ban
Báthory tanár ura| játszom,
ismét egy nega|ív Íigura. ltt
neÍn nagyon fudok más |enni,
meíl Yan qy záttjelenetun[
eléneke|ek egy számot és
durvának ke|l |enni Misive|.
Azért megpróbá|ok valamit
kitdálni' nem Íogiák aá .non-
daÍ aÉzdq hogyaz az erÜer
volt a ü|ká.

uts kádes'hogy eze*nek a Sabó Edka


