
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



fekve a színen marad, és álmában furcsa
figurák jelennek meg: öregasszony kö-
vekkel, egy fiú kerékkel, egy másik, egy
termetes istennő pallossal és egy ember-
pár üveggömbbel. Mindegyiknek van
valami látható vagy láthatatlan terhe.

Az alvó ideje és az álom ideje. Párhu-
zamosan, de más dimenzióban és más
sebességgel haladó történések.

A következő jelenet az egyetlen képbe
sűrített ártatlanság ideje. Az ezüstruhás
szappanbuborékot fúj, és a színpad szé-

lén álló „istennő" énekével kíséri az
énekszólammal bővült kezdő zenét. Jor-
ma Uotinen pedig újra ugyanúgy „tán-
colja meg" a zenét, mint az elején, de az
alapállások arcjátékától még jobban ki-
fényesednek.

Váltás következik a zenében, és a szí-
nen öt keménykalapos, esernyős figura
jelenik meg. Darabos mozdulataikkal és
azzal, hogy mindent egyszerre csinálnak,
a motorizált létet figurázzák ki. Még a
színen vannak, amikor mögöttük
„beugró-

kötelezik" az ezüstruhás. A kemény-
kalaposok eltűnnek.

Gyermekdalfoszlányokat és felhúzható-
lejáró játékok hangját idézi a zene, majd
valami nyekergő hegedűgyakorlást, amire
az ezüstruhás pajkos, egymásba
gabalyodó és megkezdett, félúton ab-
bahagyott mozdulatai felelnek.

Aztán olyan hang hallatszik, mintha
több oldalról lendkerekes autókat gurí-
tanának a színpadra; a második álomje-
lenet következik. Ugyanazok az alakok,
de itt már kapcsolatban vannak: bántal-
mazzák, bemocskolják egymást. Az
ezüstruhás is kapcsolatba lép velük: aktí-
van figyel. Megtalálja az öregasszony kö-
veit, figyelmesen nézi őket, kipróbálja,
dobbant velük, végül eldobja. Van nála
egy fonálon függő golyó, azt pörgeti ma-
ga körül, és szétkergeti az álomalakokat.
Egyedül marad a színpadon, forog a
golyóval, viaskodik vele, minduntalan el
akarja kapni. Sosem éri el. De el sem
dobja.

Újra a keménykalaposok jönnek be,
most öregebbek, megtörtebbek és jele-
netük végén aranyfoggal nevetik ki ön-
magukat.

A - mondjuk - középkort idéző vár-
jelenetben derül ki igazán a táncosok ka-
rakterérzékenysége és színészi képessége.
A félhomályos háttérben királyi asztal.
Uotinen, az udvari bolond sejtelmes szi-
tárzene közben gyertyákat gyújt, italt tölt,
aztán eltűnik, de a lakoma közben két-
szer is visszatér mint ördögien okos bo-
lond. Sorra jelennek meg a királyi udvar
reprezentánsai, zizegő, nagy papírpako-
lásban: az udvarhölgyek, az úrnő kutyá-
val. A kutyát a kopasz fiú játssza, és ami-
kor vezetik, úgy mozog minden porciká-
ja, úgy hullámzik a háta, mint egy kényes,
lusta és jól idomított úri ebnek. Ünnepé-
lyes kürtmuzsika szólal meg, és némi
várakozás után belép a király - gólya-
lábon. Lakoma kezdődik, amiből hama-
rosan féktelen orgia lesz. A kutya faunná
alakul, folyik a bor, és a várhölgyek sze-
relemre éhes nőszemélyekké züllenek. A
kövér udvarhölgy kiabálva és köhögve
énekli: „la musica, la felicita" és visítja:
„amore mio". Újra megjelenik a „bolond",
kereszttel, vörös lepelben, és a középkor
szereplői a háttérhez lapulva
elcsendesednek.

Az utolsó kép Fellini világára emlékez-
tet: Uotinen kocsin egy karjánál, lábánál
lekötözött nőt tol be a színpadra. A nőn
fekete ruha és széles karimájú fekete ka-
lap van. Uotinen fekete nadrágban és
mellényben, leengedett hajjal táncol a



ockos ritmusra. Ördögi és olykor Mick
Jaggeresen féktelen mozdulatait fülsiketítő
zaj dermeszti meg. Vörös háttérrel és
szívdobogásszerű zörejjel körbefogva
tapogatózik valami belső térben, a sze-
mélyiség legtitkosabb cellájában, egyedül.
Füst önti el a színpadot, vele hömpö-
lyögnek az álomalakok. Az apokaliptikus
képből Uotinen fekete ruhás alakja
emelkedik ki: áll a színpadon egyenes
háttal, felfelé nyújtott kézzel és felfelé néz.

Uotinen és a táncosok második fellépésük
után még egy napig Szófiában maradtak.
Utolsó este a Park Hotel bárjában sikerült
beszélnem velük, illetve vezetőjükkel,
Jorma Uotinennel.

Először láttam az együttesüket, és nagyon
meglepett a téma és a meg formálás külö-
nössége. Van-e valamilyen írott anyag, ami-
nek az alapján dolgoznak?

- Nincs. Minden darabot én találok ki. A
koreográfia szabad asszociációkra épül.
Olyan, mint a vers. Gondolatot, akaratot,
érzést jelenítünk meg, ami meghatározza a
fizikai mozdulatot és a produkció for-
máját.

- Mennyire engedi a többieknek, hogy bele-
szóljanak a produkció kialakításába?

- A csoport tagjai kreatív emberek. A
próbákon improvizálunk. Mindenki hoz
gesztusokat, de a mozgásokat én magam
hozom szintézisbe, így alakul ki a végső
megoldás.

 Feltűnt, hogy énekelnek a színpadon, és a
zenei effektusok is igen kiterjedtek. Vannak
zörejek és természeti hangok is.

Nagyon fontos számomra a zene.
Egyenértékű a mozgással. A zeneszer-
zővel, Matti Bergströmmel évek óta
együtt dolgozunk. Olyan színházat sze-
retnék, ahol a művészeti ágak nem
különülnek el egymástól, hanem
ötvöződnek, és ezáltal egy magasabb
szintet képvisel-nek. Például az énekesnő,
Pirjo Bergström, a zeneszerző, Matti
Bergström felesége.

 Egyébként táncosnő is? Bár nem egészen
balerinaalkat, a mozgása mégis nagyon illesz-
kedik a többiekéhez !

- Amennyiben a színpadon van, tán-
cosnő is.

 A Forgotten Horizonban szembeötlő,
hogy mennyire elkülönül az ön szerepe a töb-
biekétől. Álig vannak egyszerre színen, ha
pedig igen, látszólag alig van kapcsolatuk. A
többi darabban is így van ez?

- Nem. Attól függ, milyen a darab, miről
szól. Most például egy szólóprodukción
dolgozom. Mint amilyen a jojo is volt.
Tudja, mi a jojo ? Ügyességi játék, egy
fonálon függő, fel-le tekeredő fako-
ronggal. Ebben az új darabban még több
effektust szeretnék alkalmazni, például
filmet vetítünk a háttérre.

- Milyen filmet?
- Erről még nem tudok beszélni, de azt

hiszem, a mozgásommal lesz kapcso-
latban.

- Milyen tánckultúrák, mozgáselemek ha-
tottak önre?
 Először az egyiptomi képek. Innen

valók ezek a mozdulatok (s mutatja is a
pozíciót könnyedén kitekerve tagjait), az-
után láttam fotókat indiai színházakról,
táncosokról, de csak a fotókat, a hozzájuk
tartozó mozdulatot akkor még nem
ismertem. Elindították a fantáziámat:
milyen lenne, ha egy szobor vagy egy kép
megmozdulna? Bosch meg Dali világa is
megragadott. Érdekel az ábrázolt
állapotban rejlő idő, a mozgás.

És a kép „sztorija" ?
- Tovább kell gondolni a történetet. Bár

sokféle asszociáció keveredik, de amit
játszunk, az végül is a jelen: ami a
levegőben van. Az a cél, hogy a közönség
továbbgondolhassa, amit lát. Ami a
színpadon van, sose legyen direkt, mint ez
a pohár vagy mint a diszkókoreográfia a
képernyőn.

- Voltak-e hatással önre elméletek vagy
filozófiák ?

Filozófiákkal mindenki foglalkozik.
De akár elméletet, akár mozgásokat ta-
nulmányozunk, sohasem azért kell ten-
nünk, hogy lemásoljuk, hanem hogy fel-
használjuk és továbbfejlesszük őket.
Mindenkinek a saját útját kell járnia.

- Mi a véleménye Isadora Duncanról ?

 Nekem Carolyn Carlson volt Isadora
Duncan. Több évig dolgoztam párizsi
együttesében.

- Ismeri a Győri Balettet?

 Igen, nemrég láttam Bécsben a Man-

darint és a Haydn-zenére komponált mű-
vet. Nagyon tetszett.

 Nem akarom a Győri Balettet és az ön
balettjét összehasonlítani, hiszen mind a kettő
más. Mégis felfedeztem valami hasonlóságot.

Egy tavalyi előadásukra gondolok. Á Nyug-
talan látomások című hármas kompozícióban,

a Mandarin előtt van egy szintén Bartók-műre,

a Kontrasztokra koreografált játék,

melyet Maguy Marin, a párizsi Ballet d'Arche
művészeti igazgatója tervezett.

- Ismerem a zenét.
- A koreográfiában kettős kontraszt fe-

dezhető fel: az első és a harmadik tétel a kö-
zépsővel és a középső önmagán belül is szem-
besül. Á két szélső részben a táncosok groteszk
mozgással jelenítik meg a hivatalnok-lét
felszínes, beszűkült cselekvéseit. Azt hiszem, a

Forgotten Horizonban a kemény-kalaposok
jelenetei hasonlót képviselnek. A közjátékban
egy bizarr képben látszólag függetlenül zajlik
két jelenet. Ilyenfajta kettősséget érzek az önök
darabjában is, főként az álomjelenetben.

- Örülök, ha ez így van. Úgy látszik,
valami tényleg van a levegőben.

Szófia után hova utaznak ? -

Haza, Helsinkibe.
 Mikor láthatjuk önöket Magyarországon?
 Nem tudom. Ez nemcsak tőlem függ.

A következő számaink tartalmából:

Szántó Judit:

A kaposvári Kegyenc

Bécsy Tamás:

A Bánk bán egyéniségei

Szántó Péter:

Zongora a lábon

Szekrényesy Júlia :

Királyi vakság

Pályi András:

Jelenlét és irónia

Gervai András :

Egy kiadatlan interjú Maróti Lajossal

Hekli József:

Vázlat Arbuzov drámáiról

Pór Anna:
Párizsi szinházi esték

Földes Anna :
Drámák és dokumentumok

György Péter:

Szinészeink vidéken és Pesten


