
 

 

 
 

Goethe Faust 1+2 a Goetheanumban 
 
2016 Húsvétján a 75. alkalommal mutatta be a Goetheanum társulata Dornachban a felújított 
nagyszínpadon a Faust-ot eredeti hosszúságában és teljes terjedelmében. Konkrétan ezt azt 
jelenti, hogy három napon keresztül 2 órás blokkokban összesen 18 óra színházi előadást 
élvezhet a közönség. 
 

Goethe Faustjának már nagy tradíciója van a Goetheanumban, mert az első teljes előadást még 
Marie Steiner-von Sivers rendezésében 1938-ban állították színpadra, ami egyébként a teljes 
mű világpremierje is volt, ugyanis ez volt a rövidítések nélküli Faust első színházi előadása. 
Ezt az évek során még 74 alkalommal követték előadások, így a jelenleg is futó előadás a 75. 
ebben a sorban. 
 

Sok minden megújult az előző előadásokhoz képest. Új lett a színpadkép, mert amíg a korábbi 
előadásokon a helyszíneket részletesen és a valóságnak megfelelően építették ki, most a teret 
csak néhány tárgy tölti ki. Megváltozott a zene is, a korábbi kisérőzenét egy kicsit 
modernizálták, és a szöveget sok helyen akusztikus aláfestéssel kísérik. Az új bemutató 
különlegessége még az is, hogy az előadásba bevonták az euritmiát is.  
 

18 óra színházi előadás három nap alatt igen nagy kihívás a nézők számára is - mondta Andrea 
Pfahler, színésznő, a rendező munkatársa, aki már 2015 óta dolgozik a darab előkészítésén és 
betanításán. Olyan ez, mint egy zarándokút az El Caminon, mert „az embernek erőt kell vennie 
magán és akarnia kell, de ha ez sikerült, akkor boldog lesz”.  
 

A darabot 2016-ban hatszor játszották el, és most 2017 nyarán az új Faust elérkezett az utolsó 
három előadásához. Annak érdekében, hogy az előadást, melyre a jegyek normál áron, még 
német és svájci viszonylatban is rendkívül drágák, olyanok érdeklődők is meg tudják nézni, 
akik a teljes programra kért 400 - 800 Svájci Frankot nem tudják kifizetni, a Goetheanum 
vezetősége úgy döntött, hogy az utolsó három előadásra kedvezményes jegyeket ad ki. Azok az 
érdeklődők, akik felvállalják az utazás, a étkezés és szállás költségeit a FAUST 1+2 három 

napos előadására kedvezményes belépőt kaphatnak 15.- CHF befizetése ellenében. Az 
utolsó három előadás és a hozzá kapcsolódó programok időpontjáról a mellékelt német nyelvű 
prospektusból lehet tájékozódni. 
 
Kérjük, hogy a kedvezményes jegyek iránti igényeket küldjék meg - egy a részleteket 
tartalmazó e-mailben - a MAT képviselő testületének a tpeter@menedzserkalauz.hu címre. 
 

  


