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Szubjektív pillantás
a párizsi színházra

Utazásom időpontját eleve úgy rögzí-
tettem, hogy láthassam a 1778-as évad
egyik meglepő színházi eseményét, Be-
ckett Godot-ra várva című színművének
Roger Blin által rendezett előadását a
Comédie Française-ben.

Klasszikus avantgarde színház

Ismeretes, hogy ennek a darabnak 1953-
ban Blin által való színrevitele a hajdani
Théátre de Babylonban volt a második
világháború utáni Párizs egyik korszak-
alkotó színházi eseménye, a hagyomá-
nyokat elvető becketti dráma hódításának
kezdete.

Az akkori felháborodott fütyülések és
szünetben való távozások után a későb-
biekben több ízben felújították, míg végül
1977-ben mint „az avantgarde nagy
klasszikusa" vonult be Blin rendezésében a
Comédie Française (remekül
korszerűsített) patinás falai közé. Már az
1972-es felújításkor a kritika régi is-
merősként üdvözölte a darabot, amelyet
Beckett és Blin 53-ban eleve a teljes
értetlenséggel számolva indítottak útjára,
és nyilván ők maguk gondoltak talán
legkevésbé arra, hogy húsz év múlva a
szöveg egyes fordulatait Párizsban
szállóigeként fogják idézni, akárcsak
Racine-t. Az 1978-as évad végén még
mindig hosszú sorok álltak a pénztár előtt.

Beckett és Blin találkozása szinte
sorsszerű volt. A hetvenedik évén túl járó,
mindig megújuló Roger Blin a francia
színházi világ egyik legkiemelkedőbb
személyisége. Minden kompromisszumot
elutasító, teljes művészi függetlenségét
akár nélkülözések árán is megőrző puritán
jelleme közismert. A kis társulatával
szenvedélyes elmélyültséggel - csekély
hírveréssel - dolgozó színész-rendező
művészi munkája a háború utáni Párizsban
az értetlenség és fojtogató közöny
légkörében nehezen tudott áttörni.

Napjainkra már színháztörténeti anek-
dota, hogy Blin valamelyik ugyancsak
üres házakkal játszó, bukás szélén álló
rendezését az ő tudta nélkül meglátogat-ta
Beckett, majd másodszori megtekin-

tése után átadta a rendezőnek a Godot
kéziratát. Ennek hosszú kálváriáját való-
ban csak ez a megszállottan elhivatott, a
műben szilárdan bízó rendező volt képes
végigkínlódni és végül is győze-
delmeskedni.

Beckett-Blin és a megújuló Comédie
Française művészeinek találkozása a XX.
század második felében megújuló új
francia színház szinte szimbolikus
pillanata. Az 1907-ben született Blin
személyében századunk modern francia
színházi törekvéseinek egyik hiteles
letéteményese. Artaud tanítványa és
színészeként kezdte pályafutását a har-
mincas években, majd Barrault-val együtt
ő is Etienne Decroux-nál, a modern
francia pantomimiskola megalapítójánál
nyert táncos kiképzés után Dullin Atelier
színházába kerül, ahol az akkor csúcson
levő színház két híres előadásában, a
Dullin rendezte III. Richárdban és Barrault
saját adaptációjú Knut Hamsun-
rendezésében, az Éhségben alakít jelentős
szerepeket. Ez idő tájt, a próbákon
vésődött emlékezetembe Blin érdekes
színpadi megjelenése, sudár, izmos,
kifejező mozgású alakja, zárkózott, befelé
izzó különös egyénisége.

Hogy miért nyújt oly tökéletes élményt
ez az újabb Godot-rendezés?

Nehéz megfogalmazni a „titkát". Úgy
tartják, azok a sikeres Beckett-előadások,
amikor a rendező betartja Beckettnek a
szövegkönyvben minden mozdulatra,
pillanatra, csendre, térformára pontosan
lekottázott előírásait, ami-kor a rendező
semmit el nem hagy és hozzá nem tesz,
mert Beckett, még mielőtt maga
ténylegesen is rendezett volna, a szöveg
alapján is már eleve saját műveinek
rendezője és koreográfusa volt.

Beckettet saját bevallása szerint a
színházi alkotásban főként a „mozgás-sík"

érdekli. Az, ami az írott szó alatt van,
mert úgy látja, hogy a rendezők figyelmen
kívül hagyják a mozgási lehetőségeket,
amelyek hasonlóak a zené-ben a témák
visszatéréséhez. Szerinte ugyanis, ha egy
szövegben cselekvések ismétlődnek,
akkor ezeket már első alkalommal olyan
szokatlanná, különössé kell tenni, hogy a
közönség azonnal felismerhesse őket,
amikor újra azonos formában
jelentkeznek. Ezután nyilván-való, hogy
az író Artaud „kegyetlen színházán" és
Decroux pantomimján iskolázott Blinben
megtalálta a maga rendezőjét, és későbbi
műveit is rá bízta.

Blin megvalósította az agresszíven

sokkoló és ugyanakkor visszatérő zenei
témák módjára tökéletesen megszerkesz-
tett költői színházat. A kiérlelt kompo-
zícióban minden szituáció a végsőkig
kimunkált, komikum és tragikum finoman
árnyalt egyensúlyában nevettető és
felzaklatóan fájdalmas ez a felfogás. Úgy
van, ahogy Beckett előírta: az egy-szer
látott képektől nem tudunk szabadulni, és
ugyanakkor végig ott lebeg a groteszk
trivialitásból is sugárzó emberi szánalom,
a nyers hétköznapiságot felemelő líraiság
és költészet. A várakozást, az
eseménytelen Semmit feszültséggel
megtöltő játék szavakban meg-
fogalmazhatatlan távlata, az atmoszféra
teszi rendkívülivé az előadást.

Blin a felújításkor sem vette figyelembe
Beckett időközben eszközölt módosítását,
amely szerint a két barát eleve mindig
együtt van a színen, és így a kül-világ
megszűntével még szorongatóbb az egy
helyben maradás drámája. Blinnél
továbbra is a különböző időpontokban
máshonnét érkező Estragon és Vladimir
számára létezik a külvilág. A tömören,
rondószerűen kegyetlenül megismétlődő
mondat- és mozgásszerkezetek elviselhe-
tetlen vesztegelését oldja a holddal, a
száraz fán kihajtó falevéllel együtt a
külvilág csekély távlata és a szomorúan
ironikus emberi kapcsolat.

Anouilh szerint ebben a darabban Pascal
gondolatai a Fratellini bohócok
előadásában szólalnak meg. Jean-Paul
Roussillon (Estragon) és Michel Amount
(Vladimir) clochard-jai azonban nem
bohócok: groteszkek, komikusak, ne-
vetünk rajtuk, de minduntalan torkunkra
forr ez a keserű nevetés. Magányuk,
elesettségük, egymásra utaltságuk, mara-
kodásuk és elválaszthatatlanságuk szá-
nalmasan, mélyen emberi. J.-P. Roussillon
(a pesti vendégjátékkor rendezőként is
találkoztunk vele) Estragonja nagy testű,
nehézkes, mozdíthatatlan tömb;
gondolkodó, keserű, gyermetegen érzé-
keny vegetatív lény, „volt-ember". M.
Amount az előírás szerinti merev,
szétvetett lábú clownmozgással járó
Vladimirja, vékonyabb, mozgékonyabb,
kezdeményezőbb és naivabb, bizakodóbb,
akár a szikkadt fából kihajtó levél.
Stilizáltak és egyénítettek is, különös
színpadi figurák, de emberek is. Ezzel
szemben a Pozzo-Lucky, az Úr és Szolga
kettős végletesen tipizált, parabolaszerű,
dermesztően nyugtalanító pár. François
Chaumette groteszken monumentális,
szögletes, kemény, ostort csattogtató
Pozzója a Hatalom, a Birtokos



bábszerű karikatúrája: pöffeszkedő és
kíméletlen, agresszív és szorongva rettegő.
Az ősbemutatón maga Blin játszotta ezt a
szerepet. Georges Riquier Luckyja
krétafehér szörny, kivénhedt gebe. A
„gondolkodásánál" feltörő meg-
állíthatatlan szózuhatag, tört lemezből
elreccsenő ismerős gondolatfoszlányok
idegtépő agresszivitásával, maró gúnnyal
zuaan a nézőre. A beszéd-technika
lélegzetelállító remeklése mellett a
szavakkal egyenértékű gesztus-rendszer is
hasonló intenzitással működik. A
tárgyakkal, zablával, csomagokkal,
ostorral,, összehajtható székkel való
manipulálás szinte feleslegessé is teszi a
szavakat.

A Comédie Française nagyjaiból alakult
négyesfcgat tökéletesen együttműködik
Blinnel. A nagy klasszikusokon iskolázott
színészgárda mindent tud a szakma
rejtelmeiből. A szó minden árnyalata
kidolgozott, minden pillanata jelentős,
minden gesztus tökéletesen értelmezett; és
ugyanakkor Estragon és Vladimir ismert
cirkuszi mutatványa, a három kalap véget
nem érő egyre gyorsuló cserélgetésének
ősi komikuma, minden „profi" cirkuszi
bohóc dicséretére válnék.

Már nem is olyan „abszurd"

Továbbra is a már klasszikussá vált
avantgarde, vagy ha úgy tetszik, ab-
szurdnak nevezett színház és egyben a
virtuóz francia színjátszás nyomába sze-
gődve jutottam el Eugéne Ionesco egyik
korai művének, a Székeknek (Les chaises)
előadásához a Théátre du Marais-ban. A
darab, amelyet ma is a szerző egyik
legjobbjának tartanak, 1956-ban jacques
Mauclair rendezéséhen Tsilla Chelton és
jacques Mauclair előadásában keltett nagy
feltűnést a Studio des Champs-Elysees-
ben, és ugyanebben a rendezésben és
szereposztásban azóta több sikeres
felújítást ért meg. Maga Ionesco a darab
nagy külföldi karrierje után is
változatlanul Mauclaire rendezését tartja
műve leghitelesebb tolmácsolásának. A
kitűnő színészpár nagyvonalú
komédiázással alakítja saját képére a velük
régen összeforrott darabot. Mauclair
rendezése patetikus és realisztikus,
metszően ironikus és egyben szánakozó is.
A kezdeti realizmusból hirtelen fokozással
a színpadot elárasztó székek gyorsuló
beáramlásával irreális, egzaltált presztóba
vált át.

Az öreg házaspár az őket elborító,
kiszorító székek között és fölött táncol,

repked, cikázik, komédiázik, a paroxiz-
musig kiaknázott tragikomikummal.
Mauclair virtuóz játéka, beszédtechnikai
bravúrja káprázatos, itt a szembetűnő
rutin sem von le az élvezetünkből.

Ionesco vallomása szerint maga a mese
lényegtelen, az ő víziójában a színpadot
viharos gyorsasággal elárasztó székek
megszámlálhatatlan sokaságából
keletkező fantasztikus balett lebegett,
ehhez került később a story. Ezért is
helytelenítette azt a német rendezést,
amely korlátozta a székek számát, és
ezzel félreértelmezte, lapos naturalizmus
felé vitte a darabot.

Comédie á vaudeville
a patinás fellegvárban

A vérbeli francia színház mai megjele-
nését ízlelgetve választottam a Comédie
Française műsorából - a nagy klasszi-

kusok helyett egy patinássá érett hab-
könnyű comédie á vauceville-t, Eugéne
Labiche: Doit-on le dire című vígjátékát. A
termékeny szerző több száz darabja közül
ezt az 1872-ben keletkezett víg-játékot az
ősbemutató óta közel száz évig nem
játszotték. 1955-ben Georges Vitaly
bohózattá formálva nagy sikerű nyári
kasszadarabnak újította fel a Théátre La
Bruyére-ben. A vézna cselekmény
ugyanis vígjátéknak kevés, de sziporkázó
dialógusai és az egymásra halmozódó
komikus helyzetek mesterien bonyolódó
szövevénye jó komédiások kezében
remekül gyúrható nyers-anyag.

A Comédie Française rendezője, Jean-
Laurent Cochet sem bízott az eredeti
vígjáték vékony matériájában, és jean
Marsan szövegeire, Offenbach, Lecocq
és más korabeli szerzők ismert dalla-



maira itt kuplékkal zenés vaudeville-lé
alakította át. Ebben a felfogásban együtt
van Labiche korának, a „belle époque"-
nak a pénz körül forgó, szerelem nélküli
házasságait és szerelem nélküli
„szerelmeit" józan szemmel láttató le-
leplező ábrázolása, de ez megbocsátó
filozófiával, habzó életörömmel párosul.

Az előadás első perctől az utolsóig
olyan volt, mint a palackból felszökő,
egyre magasabbra habzó, csillogó francia
pezsgő. Ha talán még hittem volna a ko-
rábban elterjedt legendában, amely sze-
rint a Comédie Française felett megállt az
idő, és még mindig a merev, statikus
deklamálás fellegvára, akkor a Beckett-és
a Labiche-előadás önmagában elég lett
volna a téves fikció szertefoszlásához.

A beszédből az énekbe, a mozgásból a
táncba olyan szerves természetességgel
lépnek át a nagy francia dikción
iskolázott színészek, mintha mindig
ebben a műfajban nőttek volna fel.
Csípős, friss szemtelenséggel komédiáz-
zák végig a stilizáltan karikírozó, minden
szituációt pontosan kimunkáló, pergő
ritmusban tartott rendezést. Az együttes
jó összjátékából mégis kiemelendő

Jacques Sereys a többieknél moderneb-
ben stilizáló, intellektuális fölényű komé-
diázása.

A látványos „piéce á machinerie"

Jórészt az újonnan épült korszerű szín-
házterem vonzott a Palais Chaillot-ba,
ahol egy az új műszaki lehetőségeket ha-
tásosan érvényre juttató, nagy apparátust
mozgató dokumentumjátékot hirdettek
Cyrano ou les Soleils de la Raison címmel.
A darab, amelyet Claude Bonnefoy a

17. században élt Savinien de Cyrano de
Bergerac író és szabadelvű filozófus
élete és művei alapján állított össze,
vitába száll a Rostand színművével nép-
szerűsödött, egyoldalúvá szűkített, ér-
zelmes Cyrano-képpel. Szembeállítja vele
a történelmileg hitelesebb, a korabeli dog-
matizmussal harcban álló szabadgondol-
kodót, a sci-fi és Verne képzeletgazdag,
sokoldalú előfutárát. André-Louis
Pérnetti rendezésben nagy látványos-
sággal, sok szereplővel, narrátorral,
sanszonokkal, tánccal, nagy műszaki
apparátussal, a főszereplővel együtt le-
vegőbe repülő léggömbökkel, rakétákkal,
süllyesztőkkel, a nézőtéren keresz-
tülgördülő kocsival, árnyjátékkal, vetí-

téssel, vasszerkezetű spirállépcsőn és a
kétoldali erkélyeken szimultán játszó
jelenetekkel hatásossá tett színdarab né-
hány szellemes pillanat ellenére is végső
soron szertehulló és kissé didaktikus
montázs emlékét hagyta a nézőben.

A Théátre de la Liberté

A már befogadott, „klasszikussá" vált
korábbi avantgarde mellett megkerestem a
fiatal, baloldali, elkötelezett, kísérletező
színházi avantgarde mozgalom egyik
jellegzetes képviselőjét, a hat éve alakult
Théátre de la Liberté nevű együttest. A
társulat Mehmet Ulsoy fiatal török
rendező vezetésével annak idején a híres
peremkerületi színházak egyik
központjából, Saint-Denis-ből, a Gérard
Philipe nevét viselő színházból indult
útjára. A Nazim Hikmet és más költők
művei alapján összeállított Légendes a venir

című műsorral. A későbbiek során Brecht,
Shakespeare egy-egy darabja vagy Jack
London-átdolgozás is szerepelt
műsorukon hazai és külföldi turnékon. A
mintegy tizenöt főből álló társulat szinte
minden tagja más-más nemzetiségű,
jobbára harminc év alatti fiatalember.
Mehmet Ulsoy azt vallja, hogy anatóliai
parasztoktól, de G. Strehlertől és Roger
Planchontól is tanulta a színházi
mesterségét. Mint mondja, színházának
világa a kaleidoszkóp, a cirkusz és
Eisenstein montázsaiban gyökerezik.
Nazim Hikmet mellé ezúttal Azis Nesin,
Jannis Ritsos és más, a kollektíva által
alkotott művek társultak. Ebben a
műsorban, melyet a keleti és nyugati világ
találkozásából, a paraszti kultúra és az
iparosodott társadalom ütköztetéséből
születettnek vall a rendezője, folklór és
proletkult, dallal, tánccal, pantomimmal,
bábbal, vetítéssel, maszkokkal előadott
dramatizált versek, török és francia
népmesék váltakoztak,

Gesztus vagy díkció

Rövid látogatásnyira bepillanthattam a
Lucernaire nevű újszerű kulturális komp-
lexumba is. Ebben a Montparnasse-vi-
déken, a rue Notre Dame des Champs
egyik szűk, kanyargós lépcsőjű, régi
házában működő intézményben két kis
színházteremmel, kiállítási helyiséggel,
mozi- és koncertteremmel, tanácskozó-
teremmel most napi tizennégyféle
különböző rendezvény volt látható. Az
udvarban vendéglő, és ha jól tudom, még
gyermekmegőrző is található

Michel Amount és Jean-Paul Roussillon a Comédie Française Godot-ra várva-előadásában



benne. Kéthavonta megjelenő, az új
színházi törekvésekről hírt adó szaklap-
jában (i978. április-május) felfigyeltem a
Ionesco által ifjabb rokonlélekként üd-
vözölt spanyol származású Arrabal „ab-
szurd" színműíró érdekes Le „nouveau"

nouveau théátre című cikkére (Az „új" új
színház), amelyben kifejti, hogy korábban
a fejlődés egyik szakaszában a hatvanas
évek vége felé az „abszurd színházon"

túllépő kísérletek (Brook U. S., Orgast, az
amerikai happeningek, Bob Wilson „néma
autó sacramental"-ja és mások)
„felfedezték a testet", és a színházban a
gesztust helyezték a szó fölé. Ma viszont,
amikor az újabb hullám ugyancsak
Brookkal és Wilsonnal az élen a szó, a
költészet képzeletgazdag színháza felé lép
tovább, már-már ott tartunk, hogy a „mai
színész", akit a gesz-tusnyelv elsőbbségére
és a szó mellőzésére tanítottak, szinte alig
tud szépen szöveget mondani. Úgy jár,
mint az avantgarde festő, aki az absztrakt
divat elmúlásával már képtelen a mai
„hyperrealizmus" igényeinek megfelelően
kezet vagy portrét festeni.

Hogy a Lucernaire nem csupán lapja
hasábjain száll síkra a színészi szöveg-
mondás rangjáért, arról az emeleti szín-
házteremben Laurent Terzieff Rilke
műveinek szentelt előadóestje győzött
meg. A költő és előadó ritka találko-
zásából született, deklamáció nélkül,
puritán tisztasággal, mély átéléssel meg-
szólaló versfüzér a szövegmondás ma-
gasiskolájáról vallott.

A Théátre de la Liberté segélykiáltása
mellett szembetűnő volt, hogy Párizs
utcáin, terein nemcsak tányérozó gitáros
diákokat láttam, de feltámadóban van a
hajdani hagyományos utcai színház is.
Néhány hivatalosan engedélyezett helyen
kívül is - mint a Centre Pompidou
előterében, vagy a St. Germain des Prés
terén felállított tribünön (ahol például
meglepően jól képzett, intelligens fiatal
pantomimtáncos tányérozott) - sok az
„utcai komédiás". Így éppen a Place St.
Michel mögött romantikus jelenetet
szavaló fiatal színészt láttam. A rövid
találkozás legfőbb élménye a
hagyománytisztelet és a merész újítás
ellentéte és azok szintézise volt; az, hogy a
nagymúltú francia szín-ház a „nagy
dikcióval" hogyan olvasztja egységbe
századunk korábbi forradalmasító
törekvéseit, a „kegyetlen", az „avantgarde",
a ,,gesztus"- színházat, és a baloldali
elkötelezettségű „új avantgarde"
kezdeményezéseit,

FÖLDES ANNA

Jegyzetek
a kanadai színházról

Született: az ötvenes években

Olyan országban, ahol a szénvasalót és a
National-kasszát múzeumban őrzik, ahol
a harmincas években épült ház is
műemlék, nem okoz meglepetést, hogy a
nemzeti kultúra fogalma is viszonylag új.
Arra azonban mégsem számítottam, hogy
Kanadában a színháztörténet is
tulajdonképpen csak az ötvenes években,
a nagy kulturális boom idején kezdődik.
Korábban, ha születtek is kulturális
kezdeményezések, hamar megfojtotta
őket a közöny és az Egyesült Államokból
importált konzumkultúra konkurrenciája.
A kanadai kultúra kivételes termékeit is
csak a külföldi - amerikai vagy párizsi -
siker fémjelezte a kanadai közönség
körében. Ha ugyan beszélhetünk hazai
közönségről egy olyan földrésznyi
országban, amelynek még legnagyobb
városaiban sem volt szín-házi élet, és ahol
a legnagyobb nemzeti író - Mordecai
Richler - regényét is csak kétszáz
példányban lehetett eladni. Kulturális
érdektelenség, elmaradott köz-nevelés,
pedagógushiány, pislákoló nemzeti
öntudat ... E jelenségek felismert
összefüggése és az anyagi jólét önmagá-
ban is létrehozta volna talán a nemzeti
kultúra igényét és feltételeit, de a
valóságban ehhez még egy, Kanadán
kívüli tényező is hozzájárult. A szovjet
Szputnyik megszületése hirtelen ráéb-
resztette az amerikai földrész illetékeseit
a tudomány és a köznevelés politikai
jelentőségére, és arra, hogy a hatalmi
versengés is megköveteli az országok
szellemi potenciáljának gyors és folya-
matos növelését. Kanadai szerzők szerint
ez a felismerés nyitotta meg azokat az
anyagi erőforrásokat, amelyek ésszerű
felhasználása révén az ötvenes évek
második felétől kezdve virágzásnak
indultak az ország egyetemei, könyv-
tárak és múzeumok létesültek, és né-hány
esztendő alatt közüggyé lett a nemzeti
kultúra. Ennek a folyamatnak mecénása
és szervezője lett az 1957-ben alakult
Művészeti Tanács is. Résztvevői viszont,
többségükben olyan európai bevándorlók,
akik korábban már nélkü-

lözték a kulturális atmoszférát, és most
felismerték a cselekvés lehetőségeit.

Jellegzetes példa - és a kanadai
színháztörténet legfényesebb lapja -
Stratford születése. Maga a Toronto
közelében lévő mezőváros természetesen
nem az ötvenes évek végén keletkezett, de
fogalommá Stratford csak akkor lett,
amikor létrejött itt a kanadai Shakespeare-
centrum. Az ötlet egy Tom Patterson nevű
angol polgár agyából pattant ki. A
vállalkczás azzal kezdődött, hogy
Patterson kisírt százhuszonöt dollárt
Sratford városka tarácsától egy New
York-i repülőjegyre, azzal, hogy szemé-
lyesen meghívja és meggyőzi Laurence
Oliviert, rendezzen valamiféle Shakes-
peare-ünnepséget, előadást vagy fesztivált
az Ontario állambeli Stratfordban.
Patterson el is repült de soha nem
találkozott Olivierral. Helyette viszont
felvette a kapcsolatot Tyrone Guthrie
rendezővel, aki Alec Guinnessel és Tanya
Mojszevics díszlettervezővel együtt
valóban átrepült a nevén kívül sem-milyen
színházi hagyománnyal nem rendelkező
kisvárosba, és kötélnek állt. 19 5 3 nyarán
egy ezerötszáz főt befogadó, hatalmas
cirkuszsátorban tartották meg Stratford
első premierét. Az előadás-sorozat évről
évre ismétlődő sikere, a meggyökeresedett
színházi fesztivál nyomán lassanként
megváltozott Stratford város élete.
Mecénások születtek, látványos modern
körszín ház épült, a városban utcát
neveztek el Tyrone Guthrie-ról, a nyári
vendégsereg fellendítette az éttermek és
boltok forgalmát, pezsgésnek indult a
helyi ipar és kereskedelem. Kiderült, hogy
a kultúra üzlet-nek sem volt rossz.

A Shakespeare-fesztivál szereplői és
rendezői azonban még 1958-ban is több-
ségükben angolok volt', k. Angliai egye-
temet végzett díszlettervezők és múze-
umigazgatók tevékenykedtek Kanada
kulturális újjászületésiéért, Az évtized vé-
gére azonban az igény létrehozta a
kulturális szakembereket képző egyetemi
tanszékek és intézmények sorát, a strat-
fordiak sürgetésére megszületett Mont-
realban az első Nemzeti Színiiskola.
Létrejött a Kanadai Nemzeti Balett, az
állandó Nemzeti Operatársulat; 1958-ban
hatalmas költségvetéssel nemzeti és
nemzetközi színházi és előadóművészeti
fesztivált szerveztek Vancouverben, két
évvel később pedig ugyanitt megnyitotta
kapuját a Queen Elisabeth színház,
Torontóban pedig az O'Keefe Center, a
modern művészete látványos hajléka. Az


