Musical a ’90-es évek legnagyobb magyar disco slágereivel

Retropoly – Sztárparádé a zenés fényképalbumban
A musical, amelyről azt tartják, hogy 2017 legizgalmasabb zenei produkciója. Az alkotók
emellett időutazást és felhőtlen szórakozást ígérnek. Ismert és közkedvelt arcok, a ’90-es
éveket idéző történetek, jelmezek, no meg azok a slágerek, amelyek valamilyen csoda folytán
ott ragadtak a fülünkben.
Varga Zsolt, az UFO UPDATE frontembere és alapítója, a csapatával máig népszerű fellépője
a retro-fesztiváloknak és programoknak. Ám az elismert táncos-koreográfus nem elégszik
meg ezzel, folyton azon dolgozik, hogy valami újat hozzon ebbe a megunhatatlan műfajba.
Támadt egy remek ötlete, amit neves alkotói- és szereplőgárdával igyekszik sikerre vinni.
„Ezeket a dalokat ismerve, rájöttem, hogy mindegyiknek van egy saját története, és ezek a
sztorik egységeket is képezhetnek, így fogalmazódott meg bennem, hogy egy musical
formájában egybegyúrjam őket. A dalok esetében az volt a legfontosabb, hogy közismert,
népszerű slágerek legyenek, amik, ha felcsendülnek, azonnal éneklésre, dúdolásra késztessék
a közönséget, és nem mellesleg előtörjenek belőlük az emlékek.” – mondta Varga Zsolt, aki
külön hangsúlyt fektet a koreográfiára, és arra, hogy a színpadi- és látvány show a mai kort
idézze.
A művészeti vezető - Vizeli Csaba személyében -, megtalálta azt a rendező, írót, aki
ugyanolyan lelkesedéssel és lendülettel vágott neki a munkának, mint az ötletgazda. A
Magyarock Dalszínház alapítója, és a komáromi Monostori Erőd ügyvezetője elmondta: ezek
a dalok azért kiáltottak jelentek után, mert mindegyiknek van története, különleges hangulatot
árasztanak, tele vannak pozitív üzenettel, és olyanok, mint egy hangos fényképalbum, amit
mindenki szívesen lapozgat.
Hogy miről is szól a musical, azt a rendező foglalta össze:
„A rendszerváltás kihívásaival küzdő vállalkozó vesszőfutása a szerelemtől az alvilági
balhéig, a társkereső balek megjelenése, amely komikus jelenetek és bonyodalmak sorát
indítja el, egy emlékezetkiesése anya, aki a saját fiát sem ismeri fel néha, de énekelni nem
felejtett el, ál- és vérbeli gengszterek, szerelmes lányok, partvonal menti tanácsadó rokonok,

és sok-sok fülbemászó dal a ’90-es évekből. Mindössze a látvány és a show idézi a 21.
századot, a többi valóságos időutazás.”
A Retropoly már túl van egy erdélyi turnén, amelynek sikere még azokat is meglepte, akik
hozzá vannak szokva a nézők ilyenfajta megnyilvánulásához és visszajelzéséhez.
„Szerintem fel sem tudtuk fogni azt a sikert, és azt a szeretetet, amivel az erdélyi közönség
fogadott bennünket. Fantasztikus érzés volt, álló taps a finálé alatt, félórás ováció, velünk
együtt énekeltek, velünk együtt táncoltak. Harminc éve vagyok a szakmában, de ilyet még nem
éltem meg.” – mondta az erőszaktól irtózó, álgengsztert alakító Mészáros Árpád Zsolt.
„Úgy érzem, ezért dolgoztunk! A színészeken teljes mértékben látszott a közönség szeretete,
átélték azokat a pillanatokat, amiket a próbaidőszak alatt csak elképzeltek, s ezáltal egy plusz
töltet költözött mindenkibe.

Anno Varga Zsolttal azt beszéltük, hogy ennek egy igazi

népünnepélynek kell lennie; szerintem az is lett. Nagyon jó pillanata volt az életemnek, és az
egész alkotói folyamatnak.” - összegzett Vizel Csaba a székelyudvarhelyi premier után.
Varga Zsolt maximalizmusát ismerve, nem csoda, hogy nem dőlt hátra a premier után, hanem
olyan kívánságot is megfogalmazott, aminek a nézők lehetnek a legnagyobb nyertesei:
„Megdöbbentő, örömteli, szórakoztató, szeretettel teljes fogadtatása volt a darabnak
Erdélyben. Sokat dolgoztunk, hogy ez így legyen, de azért, erre mi sem számítottunk. További
sikeres előadásokat kívánok magunknak és azt, hogy a kezdeti lendület, összpontosítás,
csapatmunka megmaradjon, nem csak a következő előadásokra, hanem innentől fogva
mindegyikre, és akkor hiszem, hogy Magyarországon is hasonló reakciókra számíthatunk.”
Szereplők: Zoltán Erika, Danics Dóra, Száraz Tamás, Somorjai Ilona/Miss Bee, Sári Évi,
Ganxsta Zolee, Mészáros Árpád Zsolt, Baronits Gábor, Sipos Tamás, Magyar Attila, Mr.
Busta, Barabás Kiss Zoltán, Kuczmann Ágnes, Kecskés Tímea és még sokan mások...
További információk: www.retropoly.hu
Előadások: December 1. - Debrecen, December 7. - Salgótarján, December 12. - Budapest,
December 18. - Kecskemét, December 28. – Szeged
Jegyek a Ticketpro országos hálózatában kaphatók. https://www.ticketpro.hu/szinhaz/2227654retropoly.html

