PÉTER ÉS A FARKAS
Szergej Prokofjev szimfonikus meséje és Alekszej Batrakov balettkoreográfiája
a Soproni Petőfi Színházban

Tudtad-e?

Szergej Prokofjev
(1891–1953)
Orosz zeneszerző,
zongoraművész.
Legismertebb művei:
A három narancs szerelmese
(opera – 1921)
Rómeó és Júlia
(balett – 1935)
Ő írta két híres Eizensteinfilm, A jégmezők lovagja
(1938) és a Rettegett Iván
(1945) filmzenéjét is.

A Péter és a farkas (1936) gyermekeknek írt szimfonikus
meséje – mesélőre és szimfonikus zenekarra.
Színházakban, leginkább bábszínházakban adják elő.

Tanulságos mese
A Péter és a farkas című zenemű fontos küldetése, hogy megtanítsa a gyerekeknek az egyes hangszerek
jellemző hangzását. Az eredeti mese szereplőit ezért egy-egy hangszer személyesíti meg: a kismadár témája
fuvolán szól, a kacsáé oboán, a macskáé klarinéton, a nagyapóé fagotton, a farkasé három vadászkürtön,
Péteré pedig a vonósegyüttesen, míg a vadászok lövéseit az ütőhangszerek szólaltatják meg.
Az alábbi képen kissé összekeveredtek a szereplők és a hangszerek. Vezesd a helyükre őket!

A balettben azonban két szereplő helyét valaki más veszi át.
Kiket helyettesítenek az alábbi képeken látható szereplők? Kösd össze őket!

Mi változott a történetben?
A kék mezőben a Prokofjev-féle mese eredeti cselekményét olvashatod röviden. Megjelöltünk azonban
néhány helyet, ahol a balett meséje megváltozott. Írd a kék felhőkbe, hogyan!

Péter és barátai, a kacsa, a kismadár és a
macska izgalmas és tanulságos kalandokat
élnek át, mire sikerül túljárniuk a gonoszt
megtestesítő farkas eszén.
Egy hajnalon Péter elcsatangol, hogy
kismadár barátja társaságában élvezze a
zöldellő rétet.
Rövidesen megérkezik egy kiskacsa is a
nyitva felejtett kertkapun át, mert meg akar
fürdeni a tóban.
Felébred a nagypapa és visszaparancsolja
unokáját a kismadár, a kiskacsa és egy, a
madárkát kiszemelő macska közeléből, mert
túl veszélyes a hely, odatévedhet az erdőből
egy farkas.
Péter nem fél a farkasoktól. De megjelenik az
erdőszélen a farkas, és bekapja a kiskacsát.
Megcélozza a fa ágain megbúvó macskát és
a kismadarat is.
Péter a kulcsra zárt kaput megkerülve
visszalopakodik egy faágon át.
Megkéri a kismadarat, hogy terelje el a farkas
figyelmét, míg ő egy lasszóval foglyul ejti azt.
A felbukkanó vadászoknak már nincs is
semmi dolguk. A farkast az állatkertbe terelik.

Hogyan szól a balett meséje?
Az előadás legizgalmasabb részének néhány képe összekeveredett. Állítsd a történések helyes
sorrendjébe őket, majd meséld el az eseményeket!
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Prokofjev meséjében sanyarú sors várt a
kiskacsára, ahogy ez a kép is sejteti.
De mi történt vele a balett meséjében?
Láttok-e hasonlóságot a kiszolgáltatott
kiskacsa és a foglyul ejtett farkas helyzetében?
Miért engedi szabadon Péter a farkast?
S miért nem eszi meg a farkas a kiskacsát?

A Péter és a farkas átváltozásai
Prokofjev zenés meséje sokféle feldolgozásban született újjá az
idők során. Alig tíz évvel a bemutatója után, 1946-ban elkészült a
Walt Disney stúdió produkciójában az első animációs
filmváltozata.

1958-ban egy német grafikus, Franz Haaken készített
illusztrált mesekönyvet Prokofjev művéből.

1958-ban és 1976-ban
szovjet bábfilmek
készültek a mű alapján.

2004-ben Mihail Gorbacsov (a Szovjetunió
utolsó elnöke) Bill Clinton volt amerikai elnökkel
és Sophia Loren olasz színésznővel közösen
megosztott Grammy-díjat kapott a legjobb
prózai album gyerekeknek kategóriában
Szergej Prokofjev Péter és a farkas című
művének rögzítéséért.

1975-ben Nagy-Britanniában rockoperát
írtak belőle, amelyet többek között olyan
rocksztárok adtak elő, mint Manfred
Mann vagy Phil Collins.
Ha van kedved, az alábbi linked meg is
hallgathatod:
https://www.youtube.com/watch?v=qT
sbzf7uQDs

2006-ban készült angol–lengyel–norvég
koprodukcióban Suzie Templeton filmje,
amely 2008-ban elnyerte a legjobb
animációs rövidfilm Oscar-díját.

https://www.youtube.com/watch?v=TcisCR3-OFU

2015-ben pedig megjelent a legújabb animációs változat, a Péter és a farkas Hollywoodban –
narrátora pedig a rocksztár, Alice Cooper. S ha hiszed, ha nem: 2017 óta már a mobilodon is
játszathatod!
A történet szerint az árva Péter
hippi nagyapjával lakik Hollywood közelében. Hétköznapi
életükbe váratlanul berobban
a Fox News tévécsatorna híre:
a Los Angeles-i állatkertből
megszökött egy farkas…

