
Nemzetek színháza
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Varsói csúcstalálkozó

Az egyik varsói napilapban június közepe
táján megjelent egy fénykép. Két szín-házi
rendezőt ábrázolt a varsói repülőtéren:
jerzy Grotowskit és Peter Brookot. A kép
aláírása így szólt: Színházi csúcs-találkozó.

Az eset meglehetősen jellemző. Sem
Grotowski, sem Brook (vagy fogalmazzuk
úgy: sem a wroclawi Laboratórium
Színház, sem a Nemzetközi Színházkutató
Központ elnevezésű párizsi csoport) nem
vett részt a Nemzetek Színházának
ugyanebben az időben zajló eseményein.
Grotowski ugyan tartott két referátumot -
az egyiket fiataloknak a rekonstruált, de
belül még földpadlós királyi vár csupasz
csarnokában, a másikat az egykori királyi
család wilanówi nyári rezidenciájában, a
külföldről összesereglett színházi szak-
emberek előtt -, Brook viszont alighogy
megérkezett a repülőtérre, máris tovább-
repült Wroclawba.

Végül is melyik volt az igazi színházi
csúcstalálkozó? Az, amelyiken a két régi
barát, a mai színház legtöbbet emlegetett
reformátorai és az „intézményes színház"

ellenségei üdvözölték egymást, tüntetően
a Nemzetek Színháza idején - és utána
ugyancsak tüntetően félrevonultak ta-
nácskozni? Vagy az, amelyiken előadások-
kal vettek részt olyan alaprendezők és
alapszínházak, mint Giorgio Strehler és a
milánói Piccolo Teatro, Ariane
Mnouchkine és a Théátre du Soleil, Peter
Stein és a nyugat-berlini Schaubühne am
Halleschen Ufer, Ingmar Bergman és a
stockholmi Drámai Színház, Benno Bes-
son és a berlini Volksbühne?

Vagy talán egyik sem?
Lehet-e színházi csúcstalálkozó, ahon-

nan hiányzik Ljubimov és Tovsztonogov,
Ciulei és Pintilie, Robert Wilson és
Anatolij Efrosz, Eugenio Barba és Bar-
rault - és persze Grotowski és Brook?

Nem a megfogalmazáson, a „csúcsta-
lálkozó" elnevezésen van a hangsúly. A
kérdés ez: a Nemzetek Színháza, amelyet
hosszabb szünet után mostantól kezdve
évenként más-más országban rendeznek
meg, képviselheti-e a világ szín-játszását?
Következtethetünk-e az itt lá-

tottakból arra, hogy milyen ma a szín-
ház? Lehetünk-e elég merészek ahhoz,
hogy tizenhat ország tizennyolc színhá-
zának huszonegy bemutatójából - nem
számítva a házigazda lengyelek előadásait
- általános mérleget készítsünk ? (Hozzá-
téve, hogy senki sem láthatta valamennyi
produkciót.)

Józanul csak nemmel lehet válaszolni
ezekre a kérdésekre. Az összegyűlt me-
zőny mindenképpen esetleges. Kik vesz-

nek részt a Nemzetek Színházában? Aki-
ket meghívtak. Akik el is fogadják a meg-
hívást. Akik önként jelentkeztek. Akiket
hivatalos szervek küldtek ki nemzeti szín-
játszásuk képviseletében.

Ezeket az eltérő minőségű és a legkü-
lönbözőbb feltételek között dolgozó szín-
házakat nem lehet közös nevezőre hozni.
Hogyan hasonlítsuk össze a több évtize-
des múlttal rendelkező Deutsches Theatert
az ugandai Abafumi Társulattal, ame-
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lyik mindössze négy éve működik mint
hivatásos színház? A Volksbühne hűvös
eleganciáját az amerikai Manhattan Pro-
ject meghökkentő diákszínházi szertelen-
ségeivel? Mnouchkine-ék sokéves ké-
szülődéssel létrehozott és hónapokig to-
vábbfejlesztett előadását egy repertoár-
rendszerben dolgozó színházzal - vagy
mondjuk a kaposvári Ahogy tetszikkel,
amely négyheti próbával született meg, és
bemutatója után három héttel már le is
került a műsorról? (Hogy azután a fesz-
tiválszereplés hírére, egy évvel később
hevenyészve újra életre keljen.)

De hát pontosan erről van szó : egy-egy
nemzetközi találkozó alkalmat ad az ilyen
összevetésre is. Hogy tudniillik a külön-
böző színházak mire jutnak a maguk
módszerével. A körülmények és a mun-
kafeltételek természetesen nem képezik
érvek vagy mentségek tárgyát. Viszont
figyelmeztető jelek lehetnek. És a sok-
féleség talán még jobban kiemeli a rejtett
vonzódásokat, mélyrétegi hatásokat.

Voltak ilyenek Varsóban.

*

Jóllehet Brook nem hozta el kísérleti
csoportját, a már említett ugandai társulat -
talán öntudatlanul, talán szándékkal - az ő
eszményét képviselte. De milyen fonák
tanulsággal! Közismert Brook kételkedése
abban, hogy a különböző nemzetiségű,
műveltségű és igényű nézők között húzódó
falakat át lehet törni, ha ezt az áttörést a
szószínház eszközeivel próbálják
végrehajtani. Brook mindenkihez szóló
színházat akar - ezért mondott búcsút az
angol színháznak. Nemzet-közi
színtársulatának kezdetben nem is volt
közös nyelve, a színészek tehát rá-
kényszerültek a gesztusok és a puszta
hangzás kifejezőerejére, ha egyáltalán meg
akarták érteni egymást.

Robert Serumagának, a kampalai Aba-
fumi Társulat vezetőjének tizenegy szí-
nésze Uganda különböző törzseiből szár-
mazik. A törzsek más-más nyelven be-
szélnek. A társulat színészei éppúgy nem
értik egymást, mint Brook színházának
japán tagja a Maliból származó afrikait
vagy akár a franciát. Ugyanúgy át kellett
térniük a gesztusok nyelvére.

De a felszíni egyezések milyen groteszk
különbségeket takarnak!

Brook megkísérli szétverni a nemzeti
színjátszásokat, hogy nemzetközit hozzon
létre. Serumaga a széttördelt törzsi
kultúrából próbál egységes nemzeti mű-

vészetet teremteni. Brook szándékosan a
primitivizmus felé halad : társulatával el-
utazik Afrikába, hogy poros falvak fő-
terére terített szőnyegen egy bakanccsal
improvizáljon játékot és kapcsolatot a
színházat először látó nézővel. Serumaga
a primitív mítoszt a manipulált agybe-
rendezéshez igazítja: társulatával elutazik
Európába, hogy egy görög vagy egy
Corneille-drámára emlékeztető törzsi
sorstragédiával keressen utat az európai
„bennszülötthöz".

Mindkét módszerben van valami ki-
módoltság, ami persze a falak ledöntésé-
nek görcsös igyekezetéből adódik. Az
ugandaiak bordásfalgyakorlatra emlékez-
tető állóképpel kezdték előadásukat, és így
is fejezték be. Az eltanult modorosságot
szerencsére csakhamar felváltotta a folklór
parádéja. Különösen a táncok lendülete
volt magával ragadó. Előadásuk végén
éppúgy kezet fogtak a közönséggel, mint
Brook színészei a Szentivánéji álom után.

A japán Waseda Sho-Gekijo társulat
még kétségbeesettebb elszántsággal pró-
bált „európaivá" válni. A drámai
szenvedélyekről című, angol nyelvű
előadással kísért oktató-nevelő
bemutatójuk tulajdonképpen módszertani
illusztrációnak készült. A színészek
technikai képzettségéről valóban
elkápráztató leckét adott. Ezenközben
eljátszottak egy misztikus melodrámát,
amelyben a fölvizezett japán egzotikum, a
kísértetiesség és a legolcsóbb
bulvárszentimentalizmus keveredett olyan
fantasztikus módon, hogy csak egyképpen
lehetett élvezni: ha az egészet pamfletként
fogtuk fel. Azt hiszem, ők maguk nem
annak szánták.

Az ugandai társulat tagjai a színészlét-re
épp hogy csak ráébredő emberek. Ál-
lítólag annyira a hatása alá kerülnek a
saját magukban előidézett érzelmeknek,
hogy egy tragikus história előadása után
valósággal letargiába esnek. Hozzájuk
képest Brook színészei rafinált tudatos-
sággal és módszerességgel kutatják e pri-
mér érzelmi hatások létrehozásának kö-
rülményeit. Csodálatos módon a két cso-
port életformája csaknem megegyezik.

Itt az életformára esik a hangsúly.
Az Abafumi Társulat tagjainak élete

éppúgy a színház köré szerveződik, mint
Brook színészeié. Serumagáék reggeltől
estig együtt vannak, a napot három mér-
földes futással kezdik, különféle gyakor-
latokkal, próbával, hangszeres órákkal,
elmélettel folytatják, és esténként néha
baráti összejövetellel fejezik be. Formai

lag - ha a gyakorlatok minőségi különb-
ségét és az alapműveleteket nem számít-
juk - csaknem hasonlóan, mint Brookék.
De Mnouchkine színháza sem képzelhető
el anélkül, hogy tagjai ne szentelnék ma-
gukat az ott folyó munkának.

A csoportszínházi tevékenység nem-
csak az ilyen „különleges" vállalkozások-
ban lehetséges. A hagyományos felépíté-
sű, esetleg repertoárral dolgozó színhá-
zakban is megvalósítható az erők szerve-
zett koncentrálása egy kitűzött cél - be-
mutató - érdekében. A glasgow-i Citisens
Theatre-nek tizenöt színésze, három
rendezője és egy tervezője van. A színé-
szek nagyjából hasonló életkorúak (har-
minc-harmincöt évesek) és hasonló ké-
pességűek. Nincsenek közöttük sztárok és
statiszták. Aki az egyik előadáson fő-
szerepet játszik, az a másikon statisztál.
(Mindez - az utóbbi kivételével - kicsit
emlékeztet a kaposvári színházra.)

Ha még följebb megyünk az „intéz-
ménnyé" válás hierarchikus lépcsőjén:
Besson féléves-éves próbaszakaszai sem
képzelhetők el úgy, ha a színész közben
filmezik vagy szinkronizál.

*

Mintha megszűnőben volna a színház
szorongása. A világ szétesett darabkáit a
rendezők megpróbálják összeilleszteni. A
rettegés víziói helyett a megértő szána-
lom, a reménykedő derű képei merész-
kednek elő.

Igaz, Bergman már borzongatóan gyö-
nyörű filmjében, a Suttogások, sikolyokban
is a humanizmus óriásának bizonyult, és
figyelmének tárgyát, a szenvedést, Anna, a
szolgáló ősanyai szeretetével csitította.
De Giorgio Strehler legutóbb a Lear ki-
rályban már egy holt kráter kihűlt cirku-
szába képzelte bele az emberiség túlélői-
nek atomhamuba süppedő bohócait.

Most mindketten lágyak, meghatottak,
moll-hangulatúak, és könnyeiken át rá-
mosolyognak a világra.

Bergman a Vízkeresztben, Strehler
Goldoni: A terecske című darabjában.

Mindkét előadás a megkomponáltság
harmóniájával tündököl. A színpadi pil-
lanatok aprólékos kidolgozásával. Az ér-
zelmek sodrásával. A szépség bűvöleté-
vel.

A tanáros pedantéria mindkettőjüknél
találna kivetnivalót. Bergman közvetlenül
használja a korabeli Shakespeare-hallá
kiképzett színpadi teret, Goldoni velencei
terecskéjének időjárási viszonyai



néha ellentmondanak egymásnak. De hát
nem egy valódi Shakespeare-hallban és
nem egy valódi velencei terecskén va-
gyunk, hanem ezek bergmani illetve
strehleri másán. És a törvényeket is ez
szabja meg.

Bergmannak sikerül rálelnie Viola
alakjának nyitjára. Bibi Andersson nem
használja ki azokat a komikus lehetősé-
geket, amelyek a férfiruhát viselő nő
szerepéből adódnak. Nem csinál nadrág-
szerepet Violából. Nem cherubinoskodik.
Nem játssza el, hogy „megfeledkezik"
viseletéről, és csak az utolsó pillanatban
veszi észre magát. Orsino csak-ugyan ezt a
lányos fiút szereti meg - akárcsak Olivia.
(A herceget játszó Heinz Hopfban van
annyi enervált puhaság, annyi bágyadt
érzelmesség, hogy nem kell föltétlenül
homoszexuálisnak tartanunk.)

Viola „androgünitása" - férfi-nő volta -
értelmet ad a játéknak. (Shakespeare
korában a játékosság tovább fokozódott,
hiszen a női szerepeket is férfiak játszot-
ták. A Violát alakító fiú tehát egy olyan
lányt játszott, aki fiúnak öltözik.) Ha Or-
sino nemcsak saját szomorúságába szerel-
mes, hanem egy élő emberbe - akiről sze-
rencsére kiderül, hogy nő -, akkor maga is
sokkal emberibb lesz. Olivia szintén nem
bájtalan nő, aki finomkodásból hivalkodik
gyászruhájával, hanem érzéki asszony, és
csak az őt lerohanó férfira vár. Így aztán
amikor Viola férfimása, Sebastian
megjelenik, ő sem töpreng sokat a hirtelen
cserén.

Mindez persze alakulhatott volna más-
képp is. Miután az egymásra talált párok
összecsókolóznak, az általános csókolózás
egy kimerevített pillanata, furcsa fin-tora
az összekuszált érzelmek abszurditását
jelzi. És miközben a „fenti" cselekmény
szereplői érzelmeik zavarával van-nak
elfoglalva, a „lentiek", főként a csak-nem
animális ösztönéletet élő Böffen Tóbiás,
mit sem törődve az érzelmekkel, durván és
erőszakosan elégíti ki nemi igényét.

Bergman Vízkeresztje egy ponton - és
éppen a legfontosabb gondolati síkon -
összecseng Zsámbéki Gábor Ahogy tetszik-
előadásával. A Viola-Olivia-Sebastian
hármas érzelmi kuszáltsága nagyon
hasonlít az Orlando-Rosalinda-Célia hár-
maséhoz. Pogány Judit Rosalindája épp-
úgy androgün, mint Bibi Andersson Violája,
és az ardennes-i erdőben folyó hancúrozás,
amikor a három fiatal hirtelen összezavart
nemi vágyakkal érinti meg

egymást, ugyanazt a tanácstalanságot, a
személyiség bizonytalanságának ugyan-
azt a keserű fölismerését tükrözi, mint a
Bergman-előadás kimerevített tablója.

Goldoni A terecskében nem ad alkalmat
mélylélektani elemzésre. Ez a víg-játék -
vagy inkább életkép - a velencei campiello
hétköznapjainak egy kiszakított darabja.
De Strehler az ébredező érzelmek,
bizseregtető vágyak ábrázolásával képes a
banalitások mögé hatolni, és meg-mutatni
az egyszerű emberek derűjét, életörömét.

Egy magyar rendező azt mondta az
előadás után, hogy Strehler Goldonija a
pocsolyáról szól. A pocsolyáról a terecske
közepén, amelyen papírhajót ereget-nek,
vagy éppen egy kiadós veszekedés
hevében lefröcskölik egymást. Tél van,
karnevál, az eladó lányok férjhez akarnak
menni, az özvegy mamák hasonlóképpen,
a vándor árus udvarol, a Nápolyból jött
bohém grófot elbűvölik a szép lányok,
szereti mindegyiket, szereti a ve-
lenceieket, megvendégel boldog-boldog-
talant, de mert nincs elég pénze, meg kel-
lene nősülnie, meg is nősül, elveszi az
egyik kedves és tehetős széplányt, isten-
hozzádot mondanak a gyönyörű Velen-
cének, a többiek pedig elbódulva a bortól,
a mámortól és a karneváltól, tovább járják
a táncot, mulatnak önfeledten .. .

Nem több, ennyi a cselekmény. Strehler
nem csinál mást, csak egy kicsit meg-

lebegteti. Fölépíthetett volna egy igazi
velencei terecskét. Nem. Fehér vászonból
vannak a falak, lengenek, ahogy a
szereplők kihajolnak az ablakon. A ven-
déglő fala pedig egyszerre csak fölsiklik
a levegőbe (mögötte ott a meztelen desz-
ka), s amikor visszaereszkedik suhanva, a
becsípett gróf káprázó szemmel nézi,
hogy forog körülötte a világ. Így lebeg az
egész terecske, az egész játékos cse-
lekmény, könnyű karneváli mámorban,
édes-bús hangulatok, vakító színpadi fe-
hérek, derített ellenfények lágy tónusai
között.

Bergman és Strehler mintha belefárad-
tak volna a világ kegyetlenségeibe. Lehet,
hogy legközelebb újra szorongások és
megaláztatások, suttogások és sikolyok
gyötrő látomásait jelenítik meg. Lehet,
hogy megint a szenvedélyek és
szenvedések nyomába erednek majd. De
most szelídek, érzelmesek - és a szomor-
kás atmoszférában lelnek nyugalmat. A
Vízkereszt egyik jelenetében Orsino és
Viola az ágyra heveredve hallgatják a
Bolond érzelmes-bús énekét. Bibi An-
dersson arcán lassan csorognak a
könnyek. A herceg feléje fordul,
megérinti Viola arcát - a lány a könnyein
át elmosolyodik. A terecske végén az
újdonsült férjével Nápolyba induló
boldog fiatal-asszony nosztalgikus
búcsúbeszédet intéz Velencéhez, majd
lassan, integetve elindulnak. De a többiek
már abbahagyták

Jelenet a tokiói Waseda Sho-Gekijo Színház előadásából



az integetést, látszik az ablakon át, aho-
gyan táncolnak, isznak. A távolodók még
egyre integetnek, örülnek egymásnak, s
persze egy kicsit szomorúak - és tudjuk,
nemsokára vége a karneválnak, a régi
barátokat talán sohasem látják viszont, és
új élet kezdődik .. .

*

Nem kell szembeállítani Bergman és
Strehler szép színházát Peter Stein kemény
színházával, Scsedrin játékos színházával,
Besson politikus színházával vagy Ariane
Mnouchkine népszínházával. Még a
glasgow-iak véres színházával sem. Elő-
adásuknak (Webster: Amalfi hercegnő) nem
az volt a hibája, hogy szörnyűségeket
halmozott. Ettől még lehetett volna
szörnyen jó (vagy a még szemléletesebb
angol szóhasználat szerint véresen jó:
bloody good) is. A baj az volt, hogy a na-
turalista dráma nem illeszkedett össze az-
zal a barokk haláltánccal, amelyet a ren-
dező kitalált hozzá.

Mesterségüket remekül értő rendezőket
és színészeket láttunk Varsóban. A
különbség csak az, hogy a színészek majd
mindegyike tehetséges is volt. A színészi
tehetség szakmai tudásból és az egyéniség
varázsából áll. Talán kevesen hittük
korábban, hogy ez a két tényező a világ
színházaiban milyen gyakran találkozik.

Ahhoz, hogy valaki nagy rendező le-
gyen, még sok minden más is kell. Az
egyéniség varázsa a rendezőnél művelt-
séget, gondolatokat, fantáziát is jelent.
Olyan szellemiséget, amely egyszerre ren-
delkezik látványteremtő erővel és világ-
nézettel. Ebből a típusból bizony kevesebb
volt.

Egy jelenlevő kritikus ezt úgy fogal-
mazta meg: elmentünk rendezői színházat
nézni, és fölfedeztük, hogy milyen
nagyszerű színészek vannak.

*

Ha van tanulsága a Nemzetek Színháza
varsói előadássorozatának, azt talán úgy
fogalmazhatnánk meg, hogy a színház
ismét színházközpontúvá válik. A legjobb
művészek nem elégszenek meg a színpadi
irodalomórával, a pedáns lecke-
fölmondással. A látvány egyenértékűvé
válik a gondolattal. Besson A szecsuáni
jólélek-rendezésének libbenő selyemejtő-
ernyői, Peter Stein A z ingolstadti tisztító-
tűz-előadásának deszkakerítés közé zárt

lépcsős színpada súlyos gondolati terheket
vállal magára. A színészi játék dinamikája
legtöbbször magasfeszültséggel árasztja el
a színpadot. Ritka az állókép, a
mozdulatlanságba merevedett szereplők
szószínháza. Gazdag színház van kiala-
kulóban. A színészi eszközök gazdagsága,
az érzelmek és gondolatok gazdagsága, a
szenvedélyek gazdagsága és a látvány
gazdagsága szorosan összefügg.

Az alapanyag nem a dráma, hanem a
kifejezés. A dráma megmarad mint fontos
összetevő, de megszűnik az egyed-uralma.
A terecske Goldoni-vígjátéknak
másodlagos, Marieluise Fleisser Az in-
golstadti tisztítótüze közepes mű - de a
hatásuk nem volt kisebb, mint Bergman
Shakespeare-előadásáé. A lengyel Ate-
neum Színház Joyce-adaptációjának, az
Ulysses egyik epizódjából készült meg-
hökkentő Bloomusalemnek hiába irodalmi
alkotás a közvetlen előzménye, a szabad-
asszociációs képfantáziának legkevesebb
köze éppen az irodalomhoz van. És a vi-
lághírű Jozef Szajnának, akinek előadásait
nézve inkább képzőművészeti mobilok
kiállítótermében érezhetjük magunkat,
mint színházi zsöllyében, és káprázatos
vízióiban minden megtalálható, ki-véve a
valódi emberi lény, éppúgy nem kell
elhinnünk, hogy az Isteni színjátékot
fordítja le a színpad nyelvére - noha Dan-
téja, legalább címében, ezt ígéri.

A színháznak számtalan változata le-
hetséges. Elfogadhatjuk vagy elvethetjük
őket, vitatkozhatunk fölöttük, vagy
akaratunk ellenére hatásuk alá kerülhe-
tünk. Csak az unalmas színházzal nem
lehet mit kezdeni. Csak az egyhangúság
tesz közömbössé. Csak a kényelmes ön-
ismétlés vált ki haragot.

Varsóban az elemzésre méltó színház
legkülönfélébb változataival találkoztunk.
Színház volt még az is, ahogyan
Grotowski híveinek - és a kételkedőknek -
szóbeli előadást celebrált a félig kész
királyi vár gondosan megválasztott dísz-
letei között, vagy ahogyan a nemzetközi
szakma előtt, kikapcsoltatva a három-
nyelvű szinkrontolmácsolást, félmonda-
tonként fordította saját magát franciára.

A „csúcstalálkozót" mégis az igazi elő-
adások jelentették. A bőséges tapasztala-
tok alapján a számunkra adódó tanulsá-
gokat mihamarabb le kell vonni.

Ehhez szeretnénk hozzájárulni az itt
következő cikkekkel.

MOLNÁR GÁL PÉTER

Téli komédiák

Bergman és Strehler

Bergman Vízkeresztje

A mozimágus voltaképp színházi ember.
Főfoglalkozása színházi rendező. Csupán
hakniban filmezik.

„A film személyes írás, személyes kap-
csolatom a közönséggel. Nem csinálhatok
meg egy filmet, ha semmi mondani-valóm
nincs. Hogy van-e valami mondanivalóm
a színházban: ez számomra közömbös.
Élhetnék filmcsinálás nélkül. De nem
létezhetnék anélkül, hogy szín-házat
csináljak" - nyilatkozta erről Ernest Riffe-
nek.

Diákkorában, 1940-ben lépett szerelmi
kapcsolatra a színházzal. Stockholmban.
Huszonhat évesen - 1944-ben - egy ap-
rócska városi színház igazgatója
Hälsingborgban. Miután visszautasítják az
állami támogatást, és a maguk feje után
akarnak színházat csinálni: hamarosan
katasztrofális helyzetbe kerülnek. Két év
után otthagyja a fiatal társulatot a Macbeth
(1944 nyarán elkészített) és Werfel:
Jakobowszky és az ezredes sikerei után (ez
utóbbi a béke első tavaszán született
meg), Hälsingborgból Göteborgba kerül.
Camus Caligulája, ismét a Macbeth és
Tennessee Williams: A vágy villamosa ki-
emelkedőbb itteni munkái.

Henrik Sjögren „klasszikus" korsza-
kának nevezi a malmői színházban eltöl-
tött hat esztendőt. Strindberg : Királyi
menyasszony, Kísértetszonáta és X I V . Erik,
Moliére: Don Juan és A mizantróp, Goethe
Faustja, Ibsen: Peer Gyntje, Pirandello :
Hat szerep szerzőt keres és Tennessee
Williams Macska a forró tetőn a fő
munkái, de ezekkel a komoly munkákkal
párhuzamosan megrendezi Lehár Víg
özvegyét, amiből majd húsz év múlva
filmet is csinál.

1960-tól kezdődően a filmkészítés köti
le. Néhány előadást azonban megrendez
az Operában.

1963-66 között a svéd Királyi Drámai
Színház művészeti vezetője. Rendezései:
Albee: Nem félünk a farkastól, Kicsi Al i z ,
Don Juan, Peter Weiss : A vizsgálat és a
Hedda Gabler. Legerősebb művészi ered-
ményének Büchner: Woyzeckjét tartják
ebből a korszakból. A Királyi Színház
előszínpadát arénává formálta át, a nézők
a színpadon ülhettek.


