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Második félidő

A szófiai Nemzetek Színháza Találkozó
legérdekesebb színfoltja a távol-keleti
színházak részvétele volt. A japán nő-
színházon kívül egy vietnami és egy indiai
társulat mutatkozott be a fesztivál második
félidejében. A távol-keleti szín-ház az
európai néző számára mindig különleges
élményt jelent egzotikussága, ősi
kultúrája, népi-nemzeti hagyományai
miatt.

pantomim. Valamennyi színész (az álta-
lam látott előadásban négy nő és három
férfi) énekel, táncol és játszik valamilyen
hangszeren. Á zenészek, akárcsak a több
szerepet is játszó színészek mindvégig
színpadon vannak. Az éppen nem szereplő
színészekből áll a kórus, amely - a Cheo
szabályai szerint meséli a történetet,
bejelenti a színhelyváltozást, és
kommentálja a hősök viselkedését. A
díszlet mindössze jelzésekből áll, a színé-
szek ruházata azonban színes és élénk.
Férfiak és nők egyaránt magas talpú pa-
pucsot, színes selyemsálakat hordanak,
kezükben az elmaradhatatlan legyezővel.
A sajátos keleti hangzású zenét és az
európai fülnek kissé éneklő vietnami

nyelvet jól egészíti ki a színészek rend-
kívül kecses mozgása, mozdulataik fi-
nomsága és rafinált bája. Ami ezen a kül-
sőségeiben annyira távoli színpadon tör-
ténik, az mégis rendkívül közeli és isme-
rős: örömök és tragédiák, öregek és fia-
talok ellentéte, férfi és nő viszálya, szere-
lem, féltékenység, hűtlenség, halál. Kü-
lönösen megrázó volt az az epizód, ame-
lyet a Cheo színházról készült televíziós
filmjében Törőcsik Mari és Maár Gyula is
megörökített: egy őrült lány szavak
nélküli monológja. A pantomimjáték
amelyben a különféle munkavégzések
mozdulatai is helyet kaptak egy vietnami
Ophelia tragikus őrülési jelenetét idézi.

Az őrült lány monológja a vietnami Cheo színház előadásán

Cheo
Á vietnami színház -- amelyre a kínai és
indiai kulturák egyaránt hatottak - fel-
adatának tartja a hagyományok ápolását.
Vietnamban jelenleg több hivatásos Cheo
színház is működik. Á Cheo a vietnami
népi színház egyik sajátos formája: „falusi
műkedvelők által művelt, szatirikus
szellemű, igazi népi játékforma. Előadá-
sait a falusi elöljáróság udvarán rendezték,
amelyet erre az alkalomra feldíszítettek;
díszlet és emelvény nélkül, a közönségtől
csupán korlátokkal elválasztott helyen volt
a színpad... Témáiban nemzeti és vallási,
főként buddhista legendák, népmondák és
történelmi eredetű történetek szerepeltek.
De az előadásoknak gyakori szereplője az
okos paraszt, aki a földesurat is kioktatja,
és az olyan népi hősök, akik a nép vágyait
testesítik meg - olykor misztikus
formában." (A színház világtörténete,
Gondolat, 1972. II. 1158.

1.)
Mindezeket a törekvéseket jól mutatja a

hanoi Cheo színház előadása Trang Bang
rendezésében. Irodalmi alapanyaga nem
összefüggő történet, hanem külön-álló
epizódok sora, középpontjukban az örök
nővel. Á különböző nőtípusok - a szende,
a kikapós, a szorgalmas, a szeszélyes - jól
egyénítettek, és az előadás első
pillanatában felismerhetők. Á Cheo
színház szabályai szerint ugyanis a sze-
replők arcfestése érzelmeket (vidám,
szomorú, élénk, tréfás) árul el, s ezek
kifejezésére meghatározott eszközrend-
szerük van. Talán ez az oka, hogy a viet-
nami Cheo stilizált előadása a nyelvi aka-
dályok ellenére is jól érthető.

A Cheo színház szöveggel egyenrangú
alkotórészei a zene, a tánc, az ének, a



Kathakali

Egészen másfajta kulturális örökségeket
hordoz és közvetít az indiai Kathakali
Táncegyüttes műsora, amely a Nemzetek
Színháza Találkozó egyik kiemelkedő
eseménye volt. Indiában a tánc ma is a
vallási szertartás része. Á hindu felfogás
szerint a világ Siva isten kozmikus tán-
cából keletkezett. (Ezt jelképezik a tán-
coló istenszobrok, Siva leggyakoribb
ábrázolásai.) A hinduk tánccal akarják
kiérdemelni az istenek kegyét, ezért a
hagyományos indiai tánc magán viseli a
rituális eredet nyomait. A sokféle tánc-
hagyomány közül a Kathakali az, amelyik
leginkább közelít a színházhoz. Valójában
pantomimikus táncdráma: van cse-
lekménye, vannak jellemek, jelenetekre
tagolódik, de szöveg helyett táncra, ének-
re és pantomimre épül. Témáit az indiai
mitológiából és mesevilágból meríti: is-
tenek, démonok, földöntúli erők harcát
ábrázolja. A két pólus - Jó és Rossz, igaz-
ság és hamisság, világosság és sötétség -
összecsapását az indiai színház naturalisz-
tikus hűséggel adja vissza. (Az általam
látott előadás dúskált a vérben, a győztes
ellenfelét kibelezte!)

Milyen eszközökkel fejezi ki magát e
szöveg nélküli színház? Elsősorban vi-

zuális megjelenésével, díszes ruhák és
arcra festett maszkok segítségével. Dísz-
let nincs, mindössze a jelenetek között
emelnek egy körülbelül 3,60 x2,40 méter
méretű, kockás mintájú drapériát. A
szereplők ruházata azonban olyan díszes,
mint az indiai istenszobroké: hatalmas
méretű abroncsos szoknyát hordanak - a
férfiak is -, amely szabadon hagyja lábu-
kat (mezítláb táncolnak); aranyozott vagy
festett fejdíszeik majdnem ember-
magasságúak; kezükön és lábukon csör-
gők vannak, bal kezük ujjain görbe ezüst
karmok, orrukban elefántcsont dísz, sze-
mük véresen csillog. A maszkok alaptó-
nusa a szereplők típusa szerint zöld és
fekete, a szakálluk fehér, piros vagy fe-
kete. A vietnami színházzal ellentétben
nem fejeznek ki érzelmeket, inkább lár-
vaszerűen merevek. A Kathakali lényege
éppen az, hogy ezek a mozdulatlan-nak
tűnő, súlyos díszeket és festéket viselő
alakok a legparányibb gesztus, érzelem,
indulat kifejezésére is képesek. Nemcsak
fergeteges szólót tudnak táncolni ilyen
szoborszerű ruhákban, hanem testük
minden részét - szemüket, nyakukat,
szemöldöküket, kezüket, lábukat -
képesek külön-külön mozgatni. E kü-
lönleges képesség kifejlesztésére az indiai
jógatudomány, amely a mozdulatok fe-

gyelmezettségét és összehangolását, a test
tökéletes birtokba vételét tanítja, rendkívül
alkalmas. A Kathakali színészei stilizált
mozdulataikkal (csak kéz-mozdulatból, a
mudrából ötszáznégyet ismernek!)
mindent meg tudnak jeleníteni: isteneket,
démonokat, elefántokat, majmokat,
kígyókat, virágokat.

Előadásuk másik fontos összetevője a
ritmus. Európai néző számára szokatlan az
a lassú, vontatott, monoton ritmus, amely
az indiai színházat jellemzi. A Szó-fiában
látott előadást öt színész, két énekes és két
zenész játszotta. A tánccal ki-fejezett
mitológiai történetet a dobosok egyhangú,
csak akció közben erősödő játéka és a férfi
énekesek monoton hang--ja kísérte. A
szereplők időnként - különösen harc
közben - furcsa artikulálatlan hörgéseket,
kiáltásokat, sikolyokat hallattak. Játékuk
bábszerűségét fokozta, hogy sohasem
egymással szemben, ha-nem mindig
kifelé, a nézők felé fordulva játszottak.

Nem állítanám, hogy az indiai tánc-
együttes előadásának minden mozdulatát
értettem volna. De óriási hatást gyakorolt
rám e megelevenedő mesevilág félelme-
tes-csodálatos alakjaival, vizuális szépsé-
gével és a mozdulatok harmóniájával - az
indiai táncszínház európaitól eltérő, ősi
kifejezésmódjával.

Kathakali, indiai táncszínház, Siva isten
alakítója

Jelenet Józef Szajna Dante című előadásából



Teatr Studio

Az európai színház sokkal
szövegközpontúbb és színészcentrikusabb.
Kevés olyan szintézisre törekvő kísérletet
láthattunk Szófiában, mint Józef Szajnáét,
aki színpadán a különböző elemek egy-
ségét igyekszik megteremteni. Pályáját
festőként és szobrászként kezdte, majd
díszlettervezőként és színházrendező-ként
folytatta, és immár egy évtizede maga írja,
tervezi és rendezi előadásait a varsói Teatr
Studióban. Szajna színháza alapvetően
látványszínház. „A képző-művészetet
képviseli rendezőként és librettistaként is.
Színháza annak a művészettörténeti
pillanatnak tartósítása, ami-kor a
képzőművészet megmozdul, letépi
blondelkereteit, és színházi ambíciókat
forralva kilép a nyilvánosság elé. Lerázza
magáról a díszítés funkcióját, és színházi
szerepet követel magának." (Molnár Gál
Péter: Dante Alighieri hátán vimmerli van!
SZÍNHÁZ, 1975/12.)

A Dante nem új produkció: 1974-ben
mutatták be először Firenzében. Szajna az
a művész, aki többször is átrendezi és
sokáig műsoron tartja produkcióit. Elő-
adásai sajátos, szuverén víziók többnyire
valamely ismert világirodalmi személyi-
ségről: Cervantesről, Dantéról, Majakov-
szkijról, Witkacyról. A Dante megtartja a
Divina Commedia felépítését, szerkezetét,
szereplőit, kiegészítve számos XX. századi

mozzanattal a művész helyéről, szerepéről
és felelősségéről a társadalomban. Szajna
Dantéja két pólus - Beatrice igazsága és
Charon gőgje között ingadozik. (Charon
szürke szoboralakja az Isteni Színjáték
korabeli illusztrációinak szürke ördögét
idézi!)

Az előadásról - amely a szófiai Nem-
zetek Színháza Találkozó egyik legki-
emelkedőbb produkciója volt - bemutatása
idején közöltünk méltatást Molnár Gál
Péter tollából, ezért részletes elemzésére
most nem térünk ki. Az ősbemutató
színészhármasa közül csak Beatrice
alakítója, Anna Milewska maradt, a többi
főszereplő változott: Dantét Tomasz
Marzecki, Charont Antoni Pszoniak
játssza. De a társulat minden tagja egyen-
rangú részese a sikernek. Szajna színhá-
zára ugyanis a vizuális elemeken kívül az
együttes munka a legjellemzőbb. Nincse-
nek kis és nagy szerepek, mindenki
egyenlő mértékben teszi a dolgát, aláren-
delve magát egy nagyszabású rendezői
koncepciónak. Szajna színháza, ha úgy
tetszik, rendezői színház, de egy olyan
rendezőé, aki művészi totalitásra törek-
szik.

SZEPESI DÓRA

Meg közelítések

Jorma Uotinen és a táncosok

Először csak a programban olvassa az
ember, hogy lesz egy finn balett; aztán
hallja, hogy megérkeztek; majd látja is
őket a szállodában, ahol a fesztivál összes
résztvevője lakik. Este a bárban feltűnően
jó mozgású táncosok mozognak disz-
kózenére. Gátlástalanok és nagyon ele-
mükben vannak. Figyelni kell rájuk.
Köztük egy mozgékony, kopaszra borot-
vált fejű fiú és egy bohókás, rövidszőke
Liza Minnelli. És a „törzsfőnök", Jorma
Uotinen elkülönülve, egy hangulatlámpa
fénykörében ül.

A Nemzetek Színháza Fesztivál program-
jában ezen a néven szerepelnek: Jorma
Uotinen and dancers (Jorma Uotinen és a
táncosok). Az előadásukról megjelent ki-
adványból adatokat is megtudhatunk ró-
luk. A táncosok: Tarja Rinne, Ervi Siren,
Briitta Järvinen, Kari Riipinen és Pauli
Pöllänen 1975 óta dolgoznak együtt a
Rollo nevű táncszínház tagjaiként. Jorma
Uotinen munkáinak körülbelül hat éve fő
interpretálói. A ma harmincéves Jorma
Uotinen tízévesen, színészként kezdett
dolgozni a Pori Színházban. Táncolni a
Finn Nemzeti Opera Balettiskolájában ta-
nult, aztán a stockholmi Táncakadémián,
majd Svájcban, Serge Golovine-nél, ahol
már tanársegédként is tevékenykedett.
1976-ben Carolyn Carlson meghívta Uo-
tinent a Párizsban működő kísérleti tánc-
együtteséhe (Groupe Reserches Théâtrales
de l'Opéra de Paris). 1978-ban a csoport
tizennégy távol-keleti országba látogatott
el, köztük Japánba és Indiába. Ugyancsak
ezzel az együttessel jól ismert európai
táncfesztiválokon vett részt; Hollandiában,
az NSZK-ban, Franciaországban,
Svájcban, Olaszországban és
Finnországban.

Uotinen koreográfiái a következők:
Aspects (Nézőpontok), amely a Finn
Nemzeti Balett számára készült 1975-ben;
Palpaabeli, amelyet 1976-ban, Rollo és
Tango, melyeket 1978-ban, The Alphabet of
Revelations (A kinyilatkoztatás ábécéje),
amelyet 1980-ban készített a Rollo
Táncszínháznak. A Jojo I. című produk-

ciót a Helsinki Nemzeti Balett felkérésé-re
tervezte 1978-ban, és ezt követte egy év
múlva a Jojo I I . szólópremierje, amit a
párizsi Bouffes du Nord Théâtre-ban
mutattak be, és azóta több fesztiválon
játszottak Avignonban, Koppenhágában,
Stockholmban, Veronában, Düs-
seldorfban. A Forgotten Horizon (Elfe-
lejtett látóhatár) című kompozíciót 1980-
ban készítette a Rollo Színházzal a Hel-
sinki Fesztiválra. Legutóbbi munkájuk, az
E ndless Enigma (Végtelen rejtvény) a
Helsinki Városi Színház részére készült ez
év elején.

A Forgotten Horizon koreográfiáját, a
látványt és a kosztümöket Jorma Uotinen
tervezte; a zenét Matti és Pirjo Bergström
szerezte, a magnófelvételen is ők
működnek közre, a világítás Claude
Naville munkája.

A körülbelül egy órás előadást szünet
nélkül játsszák. Ami a színpadon történik,
az aligha fejthető meg könnyen: a
személyiség beutazása, legalább három-
féle időben, gyors váltásokkal egymás
mellett és egyszerre: az életidőben, a
szubjektív időben és a történelmi idő-ben.

A színpadon fehér háttér előtt, háttal a
nézőtérnek Uotinen ezüstruhás alakja.
Mezítláb van. Haja a homlokán pánttal
leszorítva. Az elektronikus és akusztikus
hangzásokra komponált dallam spirál-
szerűen csavarodik és visszatér önmagába;
vele párhuzamosan mozdul a tán-cos.
Modern kompozíciós zene, a minimal art
zenei irányzata keveredik rockos
effektusokkal. A zenei csomópontokban a
táncos is megáll egy pózban, egy pilla-
natra. A szabadjára engedett test spontán
játékának tűnik, ahogy az ókori rajzokra és
indiai mudrákra emlékeztető formák egyik
testhelyzetből a másikba lendül-nek át.

A zene és az emberi test viszonyát Isa-
dora Duncan hasonlóan fogalmazta meg
mozgástanulmányaiban. Dienes Valéria,
aki a tízes években Magyarországon is
foglalkozott a Duncan-féle mozdulat-
rendszerrel, ezt írta Művészet és testedzés
című tanulmányában: „Az alapállás bizo-
nyos egyensúlyi állapot, mely körül az
emberi mozgások úgy csoportosulnak,
mint az inga mozgás közben felvett hely-
zetei a nyugalmi helyzet körül."

A billentyűs hangszer egy hármas-
hangzat hangjaival játszik, és lassan az eső
hangjába mosódik bele, aztán fuvolával és
énekkel, bővül. Az ezüstruhás alak


