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Kármen

című darabját Georges
Bizet halhatatlan operája ihlette, ám a rendező-koreográfus Vári
Bertalan

nemcsak

a

műfajon

változtatott,

hanem sok minden máson is. Például a neveken, a helyszínen, de még az időn is. A történet szerint a mai Magyarországon járunk
egy vidéki kis faluban, ahol a csinos cigánylány, Kármen csavarja el Józsi fejét. Kármen,
aki szabadnak született és úgy is hal meg. „Hatalmas szemei voltak. Szépen íveltek,
feketék. Tökéletes bőre olyan volt, mint a réz; az ajka kicsit erős, de szép vonalú, mely
látni engedte fogait, amik oly fehérek voltak, mint a hámozott mandula. Szinte túl sok
haja volt, fekete, ami kékben játszott, mint a holló szárnya. Meglepő, vad szépség volt,
akit ki egyszer látott, soha nem felejtett el. De főként a tekintete...érzéki és vad tekintete... Kétszer szúrtam meg. A második után némán esett össze. Még mindig látom a
nagy szemeit, ahogyan rám néztek. Ahogy elhomályosultak és lecsukódtak.”
A dohánygyári jelenet helyett kapunk cigicsempészeket, vajdát, a kocsmában pedig
Nagy Trafó, a bulibáró a hangulatfelelős.
A rendező régi vágya volt egy cigányzenével és tánccal teletűzdelt előadás színpadra
állítása, a Carmen átirata pedig izgalmas kísérletezésre adott lehetőséget. Mint mondta,
a történet csak kis szösszenetekben változik az eredetihez képest, és jó néhány dal vissza
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is köszön az eredeti operából. De alapvetően kávéházi, hangulatzene kíséri majd a táncosokat, az pedig külön öröm, hogy mindezt élőben prezentálja a színpadon a Karaván
Família. A magával ragadó, látványos, pörgős, sok eszközt is használó cigánytánc és
flamenco betanulása még inkább megszínesíti a darabot.
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