
a filmszalagon. Hősei reálisak, nem ki-
találtak. Elein te úgy érezhetjük, hogy a
helyzetek, amelyekbe kerülnek, mesterkél
ten erőltetettek, de ez az érzés azonnal
megszűnik, ha sikerül rátapintanunk a
szerzői koncepciót-a. Ez pedig annyi,
hogy a hőst választás elé vagy más
stressz-helyzetbe állítja, ahol annak át kell
értékelnie eddigi életét; az így kialakult
ellentétes állapotokon keresztül jut el az
ember legbensőbb lényegéhez. Hiszen
ezek a szélsőséges állapotok viszik elő-re
az életet. Plamenov nem közvetlenül élezi
ki az ellentmondásokat, hanem arra a
pillanatra összpontosítja figyelmét,
amikor ezek a legelemibb erővel kitör-
nek.

Valeri Petrov az idősebb költőnemze-
dékhez tartozik. 1936 óta publikál ver-

seket, Enyhe ősz címen 1982-ben ma-

gyarul is megjelent egy válogatás köl-
teményeiből.

A hatvanas évek elejétől érdeklődése a
dráma felé forduL Nem formamű-vész,
drámát is a lírikus érzékenységével ír,
műveiben egy-egy gondolatot gyakran
versben mond el.

A r ó z s ák tánca című darabja nem ért el
sikert Magyarországon. Ennek oka
alighanem az, hogy a petrovi formavilág
számunkra idegen. Másik darabját
(Szerelmem, színház!) a Békés megyei
Jókai Színház mutatta he 1983 elején.

En most Petrov másik arcát szeretném
bemutatni, amely nálunk teljességgel
ismeretlen. Sok művet szentel a gye-
rekeknek, négy darabja állandó része a
Bábszínház repertoárjának, s némelyik
közülük a drámai színpadra is eljutott.

Ilyen a Vl u n n a t a s z t a j a (holdfényes
szobában) című darab, amely az év egyik
legnagyobb színházi szenzációja lett.

Szerkezete talán leginkább a Dió t ö r ő r e

hasonlít.
Üres, sötét szoba. Este van. A tízéves

Roszicának zongorán kellene gyakorolnia,
de elege van, inkább üti és rugdossa az
öreg hangszert. Egyszer csak előlép egy
Furcsa emberke és négy holdsugár, és a
zongora segítségével zenében, dalban
mutatja meg Roszicának a négy évszakot
és a világ más szépségeit. A varázslat
megtörténik, Roszica, aki egy ideig csak
kívülről nézi a játékot, szinte
észrevétlenül szereplővé válik, megérti a
zene nagy csodáját.

Valeri Petrov virtuózként játszik a
szavakkal, rímekkel, ritmussal.

Örömteli eredmény az, hogy a fesztivál
során sok új névvel ismerkedhettünk meg.
A befejező szakaszba öt fiatal rendező
előadása került be, közülük hárman díjat
is kaptak. A középkorú és idősebb
rendezők is művészi gondolkodásuk új
oldalát mutatták be. A rendezésben
vitathatatlanul komoly előrelépésnek
lehettünk tanúi. Több kitűnő szintetikus
próbálkozással találkoztunk, mint például
Grisa Osztrovszki Maximalista-rendezése,
amelyben alapvető szerepet játszott a zene
és a tánc.

A díszlet és a rendezés közt nagyobb
egység volt felfedezhető, a díszlettervezők
értékesen egészítették ki a rendezők
elképzeléseit.

A színészi játékban is jelentős fejlő-dés
tapasztalható. Külön öröm, hogy a fiatal,
frissen végzett színészek nagyon jól
beilleszkedtek a színházi kollektívákba, és
játékukkal felhívták magukra a figyelmet.
Elmosódóban van a fővárosi és vidéki
színházak közti szakadék. Né-hány vidéki
társulat rendkívül magas színvonalú
előadást mutatott be.

Es most hadd térjek vissza a kezdet-ben
feltett kérdésre. Újból kiéleződött a vita
arról, vajon jó-e, kell-e a verseny-jelleg
ezeken a fesztiválokon. A vélemények
megoszlanak. Inkább a kritikusok állnak
mellette, mert úgy vélik, az egészséges
versenyszellem emeli a produkciók
színvonalát. Ezzel ellenkező véleményt
hallottam azonban sok rendezőtől és
színésztől, akik úgy érzik, a verseny
okozta feszültség inkább gátolja, fékezi
őket.

Az értékelés nem lehet teljesen objektív,
hiszen hiányoznak a konkrét, egy-értelmű
támpontok, amelyek alapján el-dönthető
volna, melyik előadás, melyik rendezés,
melyik díszlet jobb. Ezért elkerülhetetlen
a szubjektivitás. A zsüri bizonyos
elvárásokkal ül be az előadások-ra, s míg
arra figyel, ezek hogy valósulnak meg,
más alapvető értékeket esetleg figyelmen
kívül hagy.

A fesztivál után megjelent értékelé-
sekből, beszélgetésekből a versenyjel-
legről szóló vita mellett a szakembereknek
az a közös véleménye fogalmazódik meg.,
hogy két fesztivál között az ötéves
periódus rendkívül hosszú. I la egy- vagy
kétéves időközönként tekintenénk át az ez
idő alatt elért eredményeket, sokkal
pontosabb képet kapnánk a dramaturgia, a
rendezés, a színészi játék fejlődésének
irányáról.

ROSS WETZSTON

Főszerepben a rendezők

Az amerikai színház új törekvéseiről

„Egy jó rendezőt sokkal nehezebb fel-
lelni, mint egy jó színpadi szerzőt"

jelentette ki Joe Papp, a híres rendező és
producer. Mi több, az amerikai szín-
házban betöltött funkciójukat tulajdon-
képpen köd borítja. I la jól dolgoznak,
akkor sem kapnak dicséretet: már az is
szép, ha a kritikusok ennyit mondanak: „A
rendezőnek sikerült szerencsésen a
háttérben maradnia." Persze, ő a bűnbak,
ha a szerző' vagy a színész megbukik. Az
amerikai kritikában erről azt szokták írni,
hogy a rendező „nem tudott mit kezdeni
velük". Magától értetődik, hogy mindkét
esetben teljességgel félreértik a rendezői
munka lényegét. Az ötvenes években a
„színészek színházáról" beszéltek; a rá
következő évtizedekben az „együttesekre"

esett a hangsúly; a hetvenes években
pedig a Times vasárnapi számában mindig
találhattunk egy cikket az „ifjú drámaíró-
nemzedékről". És a rendezők? Ok
filmeznek.

„Tudja, mit gondolnak rólunk a szí-
nészek és a szerzők ?" tette fel a szónoki
kérdést egyszer egy rendező. „Mi vagyunk
azok, akik ölbe tett kézzel ülünk, és
hagyjuk az ő képességeiket érvénye-sülni"
- adta meg ő maga a választ. De miért van
ez így? A következő há-
rom alapjaiban téves - koncepció
kárhoztatható ezért:

A rendező mint sámán. Sok színház-
látogató azt hiszi, hogy a rendező
megbúvik a háttérben: részint guru, ré-
szint varázsló, részint pszichiáter - aki
valahogy „motiválja" a színészeket, és
„ráncba szedi" a szöveget. Ez az attitűd
inkább a tartalmatlan csodálatot tükrözi,
mint a szakszerű elemzést - s végül is
olyan személyiségek kultuszához vezet,
mint Elia Kazan és Lee Strasberg, anélkül
azonban, hogy valójában igyekeznének
megérteni az ő tevékenységüket.

A rendező mint kivitelező. Vannak, akik
azt hiszik, hogy a rendező egyszerűen
csak engedelmesen követi a szerzői
utasításokat, félig közlekedési rend-őr,
félig beszédtanár. Elvégre az irodalmi
szöveg utal rá, hogy hol álljanak a
szereplők, hogyan mondják a dialógust,
milyen mozdulatokat tegyenek stb.



A párbeszéd mint cselekmény. A szerző
megírja a szöveget, ám az a teljes
produkciónak csak egy eleme. A rendező
legfontosabb föladata nem az, hogy meg-
jelenítse, amit a szereplők egymásnak
mondanak, hanem hogy kitalálja, mikép-
pen viselkedjenek egymással.

Ha szemügyre veszünk néhány újabb
produkciót, képet alkothatunk arról,
hogyan „állítja színpadra" a rendező a
darabot.

Bernard Pomerance A elefántember
című művében az apáca, annak ellené-re,
hogy már látta a szörnyeteget, mégis
annyira megriad tőle, hogy azonnal a
szobájába menekül. Ekkor kerül sor Mrs.
Kendal, a híres színésznő látogatására,
aki ugyancsak kíváncsi a torzszülöttre.
Természetesen neki is meg-mutatják
előzőleg a fényképeket. Mire ezt mondja:
„Arra a közönségre emlékeztet engem,
amely előtt Kleopátrát játszottam egyszer
Brightonban." Hogyan lehet ezt
elmondani anélkül, hogy a nézőt el ne
fogja az írtózat? Jack

Hofsiss rendező (szerzői instrukciók hí-
ján) így oldja ezt meg: Mrs. Kendal előbb
ránéz a képre, megdöbbenten kapkod
levegő után, idegesen föl-alá járkál, a
kezét tördeli, majd megmerevedik,
összeszedi magát, és elmondja az idézett
mondatot. Ez tehát nem egy kegyet-len és
érzéketlen, hanem spontán érzelmekre
hajlamos asszony „szövege" lesz, aki
tulajdonképpen önvédelemből
folyamodik a szellemes riposzt eszközé-
hez.

Martin Sherman Ferde hajlam című drá-
májában Robert Allan Ackerman ren-
dező, mivel a Richard Gere megsze-
mélyesítette főhős a darab végén egy náci
koncentrációs tábor szögesdrótján lóg
majd bénultan az áramütéstől, úgy indítja
a darabot, hogy Gere-t szinte telje-sen
ugyanilyen helyzetben találjuk: az
álomtól ködösen, vörös szemmel, másna-
posan kapaszkodik hálószobája ajtajának
függönyébe. A darab legtöbb nézője ezt a
két pozíciót nem kapcsolja össze
tudatosan, azonban a „párhuzam" tudat-

talanul hozzájárul annak az átalakulásnak
az érzékeltetéséhez, amelynek során a
„perverz" önkínzóból szeretetet érző és
önmagát elfogadó homoszexuális ember
lesz.

A Rumstick Roadban, ebben a
magnetofonfelvételekből, levelekből,
diákból, korabeli zenei bejátszásokból és
interjúkból összeálló színpadi kollázsban
Spalding Gray előadóművész
édesanyjának öngyilkosságáról, a
rendező, Elizabeth LeCompte a képiséget
hangsúlyozta a drámaisággal szemben. A
darab vége felé a díszlet hátfalán
megjelenik Gray édes-anyjának portréja,
ahogy átöleli kisfiát, míg magán a
színpadon az immár felnőtt fiú a szövegét
mondó színésznő mellett áll. Ám ez csak
előkészítése annak, hogy a dia lassan
áttűnjön, Gray anyjának fényképarca
fokozatosan az őt játszó színésznő arcára
kerül - ez a remek „trükk" (a szövegnél
sokkal egyértelműbben) sugallja, hogy a
mű központi témája a múlt és a jelen, a
személyes és a nyilvános, az élet és a
művészet fájdalmas áldozatok árán
megélt-megteremtett egysége.

A rendezők nemcsak az amerikai szín-
ház legfélreértettebb alakjai, hanem meg-
lehetősen kevesen is vannak. „Bőven
állnak rendelkezésre kiváló színészek és
színésznők" - mondja egy ismert pro-
ducer. „Jó darabra már nem olyan köny-
nyű szert tenni. Am a legnehezebb egy
igazán jó rendezőt találni. Ebből a fajtá-
ból csak egy maroknyi van, még annyi
se." Ismerkedjünk meg most néhánnyal
közülük.

Andrei Serban

A negyvenes éveihez közeledő román
rendező nemzetközi szupersztár. S bár jól
ismerik őt az Egyesült Államokban mint A
trilógia töredékei és Csehov
Cseresznyéskertjének színpadra állítóját, az
amerikai producerek nemigen vállalkoznak
arra, hogy pénzeljék a klasszikus művek
gyakran szemkápráztató, gyakran
ellentmondásos interpretációit. Andrei
Serbant mindenki a színházi tér virtuó-
zának tartja, aki egész különleges módon
vezérli az előadott művek érzelmi tem-
póját: hagyja, hogy az előadás lazán, szinte
akadálytalanul gördüljön, majd olyan
csúcspontteremtő színpadi jeleneteket
kreál, amelyek mintegy összegyűj tik a mű
érzelmi tartalmát, és ezzel szinte főbe
kólintják a közönséget. Mint mindenkinek,
aki kockázatos dologba fog, Serbannak is
vannak ellenlábasai. Legtöbbször azt a
vádat hozzák föl ellene,

Andrei Serban próba közben



hogy nincs érzéke a nyelvhez, és egyesek
(kritikusok) szerint nemegyszer föláldoz
egy jó elképzelést a színpadi fogás ked-
véért.

Serban 1943-ban Bukarestben szüle-tett,
hét éven át tanult az ottani színház-és
filmművészeti főiskolán. I 968-ban egy
romániai színházi kongresszuson találko-
zott Ellen Stewarttal, aki. később szerzett
számára egy háromhónapos New York-i
ösztöndíjat a Ford Alapítványtól,

„Ellen Stewart miatt jöttem - emlék-szik
vissza , és Petei- Brook miatt maradtam.
Ő ugyanis látta a La Mama-beli Übü király-
produkciómat, és felajánlott nekem egy
ösztöndíjat párizsi kísérleti stúdiójába.
Peter a színház minden elfogadott
alapelemét megkérdőjelezi. Ellen lehetővé
tette számomra, hogy megpróbáljak
választ adni Peter Brook kérdéseire.
Sohasem vállalkozom olyan darab
rendezésére, amelyet már az első próbán
megértek. Még a premier esté-jén is el
tudok képzelni egy egészen másfajta
színpadi. megvalósítást. Ez természetesen
zavarba hozza a színészeket. Eleinte alig
van mondanivalóm számuk-ra mindig
panaszkodnak, hogy fölkészületlen vagyok
-, és bizonyos értelem-ben igazuk is van:
ekkor még semmit sem tudok! Csak a
próbák során lehet megérteni egy darabot!
A próbák pedig nagyon fájdalmas, de
ugyanakkor fel-emelő élményt
jelentenek." Annak illusztrálására, hogy
Serban hogyan használja föl a színpadi
terei információ-nyújtás helyett érzelmi
közlésekre, legjobban tesszük, ha a
Cseresznyéskert zárójelenetének
megrendezésére hivatkozunk.
Ranyevszkaja asszonynak örökre el kell
hagynia otthonát. „Még egyszer hadd
nézzem ezeket a falakat ... ezeket az
ablakokat.... hogy szerette szegény
édesanyám ezt a szobát!" mondja. Gajev,
Anya és Trofimov hangja kívül-ről
sürgetően hívja őt. ,,Megyünk M á r . . .
megyünk" - ezekkel a szavakkal végződik a
színpadon a. darab. A szerzői utasítás
pedig mindössze ennyi: „El." Serban
produkciójában Irene Worth - mintha
gyerekkorára emlékez-ne, mintha anyja
lépteit követné, mintha erőt adna neki
annak a szeretetnek az emléke, ami
otthonához fűzte - kör-be kezd járni a
színpadon, előbb lassabban, majd egyre
gyorsabban, végül már-már futva. Es
amikor kimegy, egyszerre érezzük a
távozás szomorúságát és az újrakezdés
bátorságát. Ez a mai színház egyik
legnagyobb érzelmi töltésű jelenete. -- és
közben egyetlen szó sem hangzik el.

Robert Allan Ackerman

Furcsa módon Ackermannak legproble-
matikusabb munkái szereztek hírnevet.
Hatalmas sikert aratott a Broadwayn a

Ferde hajlam: Public Theater-beli bemu-
tatójával, annak ellenére, hogy az két
„gyönge pontjáról" is árulkodott: olykor
nem elég jó a színészvezetése, és néha
nagyon is ragaszkodik a szerző eredeti
szövegéhez, instrukcióihoz. Ennek
tulajdonítható, hogy e rendezésnek való-
jában nem volt központi magja. S bár
Ackerman olyan művész, aki magát
társszerzőnek tartja, keveset törődött
Martin Sherman szövegének gondozá-
sával. Viszont a színpadi érzék, a meg-
jelenítés, valamint a figurák érzelemvi-
lágának ábrázolása terén a harmincas
éveinek vége felé járó Ackerman talán a
legkiemelkedőbb a nagy tehetségű fiatal
amerikai rendezők közül. Ahogy valaki,
drámaíró és kritikus egy személy-ben
megjegyezte: „minden szerzőnek először ő
jut az eszébe".

Ackerman pályafutása nagyszüleinek
New Jersey-i üdülőszállójában kezdődött,
ahol 12 és 17 éves kora között
„suttyomban" előadatta a legfrissebb
musicalsikereket Színházi karriert ez-után
„megtört": pedagógus lett, New York
Cityben tanított angolt és beszéd-
technikát. „Egy szép napon rájöttem,
hogy ezt nem akarom tovább csinálni. De
amint. »kineveztem« magamat rende-
zőnek, másfél évig munka nélkül marad-

tam. Ezt ugyan nem szó szerint kell
venni, de higgye el nekem, nehéz az
embernek elfogadtatnia magát
rendezőként. Én is jóformán csak alkalmi
meg-bízásokból tengődtem, amíg nem
kértek föl Thomas Babe .Imádság a
lányomért című darabjának
megrendezésére az O'Neill Foundation
színházában 1977 nyarán. A bemutató óta
alig győzöm elhárítani a tömérdek
ajánlatot."

„En roppant vizuális alkatú rendező
vagyok. A darabot. is képekben látom,
mintha moziban lennék. Ha elolvasok egy
színművet, és az nem jelenik meg
előttem, akkor már nem érdekel a meg-
rendezése sem; számomra a képiség a
döntő tényező, sokkal fontosabb, mint
maga a téma vagy a mű irodalmi értéke.
A Ferde hajlam második felvonásában
például az volt az izgalmas feladat, hogy a
szereplők szinte egy egész órán át nem
csinálnak mást, mint köveket cipelnek
fel-alá a színpadon. Erre aztán öt
variációt dolgoztam ki, a látvány egy
cseppet eltért minden egyes alkalommal.,
mégpedig úgy, hogy a közönség érzékelje:
a hitvány, a mozgás érzelmi dinamikát
fejez ki. Rengeteg variációt lehetett
kitalálni, miközben a szereplők semmit
sem csináltak, csak cipelték a köveket.
Ezért töltök annyi. időt a skicceléssel
ahelyett, hogy a témával és a
cselekménnyel foglalkoznék. jobban
mondva éppen ennek a segítségével
bontom ki a témát és a szöveget."

Robert Al lan Ackerman rendez
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Ackerman legközismertebb tulajdonsá-
a eszményinek is nevezhető viszonya a
zínészekhez. „A legjobb ötleteim akkor
ámadnak, amikor munka közben
igyelem a jó színészeket. Hetek telhet-
ek bele, amíg egy probléma megoldásán
yötrődöm, ha színésszel dolgozom, egy
erc alatt megszülethet. Különben is, úgy
ánok a színészekkel, mintha emberek
olnának - ezen mindig el i s
sodálkoznak." S ezt megerősíti Richard
ere is. „Bob rendelkezik azzal a rendező

zámára nélkülözhetetlen képességgel,
ogy önbizalmat kölcsönözzön a
zínészeknek." „A legtöbb rendező a sa-
átjává akarja formálni a darabot; ám
obnak nincs szüksége rá, hogy bizo-
yítson. Szörnyű vitáim voltak más ren-

dezőkkel »a szerző mondanivalójáról«.
Üres fecsegés órák hosszat, mégse tör-
ténik semmi a színpadon" - így Martin
Sherman.

Elizabeth LeCompte

A rendezőnő nem jár színházba; amikor
elmondtam neki, hogy kikről akarok ír-ni
ebben az összefoglaló cikkben, közülük
háromról még csak nem is hallott. S noha
a kísérleti színház hívei szerte az
országban őt tekintik az avantgarde
irányzat legkiemelkedőbb alakjának, Eli-
zabeth LeCompte azt állítja, hogy tulaj-
donképpen ő nem is rendező. „Inkább
festő vagyok, koreográfus, építész."

Az 1944-ben New Jerseyben szüle-tett
LeCompte festészetet tanult, és Ri-

chard Schechner asszisztenseként került a
színházi világba, amikor az előbbi a
Kommunát rendezte. Az 1970-es évek
végén, amikor Spalding Gray foglalkozni
kezdett a gondolattal, hogy dara-bot
kellene csinálni gyerekkori élményeiből, ő
maga, LeCompte és a Performance Group
előadói csoport más tagjai közösen
alkották meg a Rumstick Roadot. „Én csak
figyelek" - jellemzi rendezői technikáját. A
kísérleti színház-ban dolgozó rendező
szerepét tömören megfogalmazva
hozzáteszi: „Amit csinálok, az valójában
csupán értelmezés."

LeCompte annyira szemben áll a ha-
gyományos színházzal, hogy amikor 1980
tavaszán az American Place Theaterben
(pedig ez sem a konvencionális színház
bástyája éppenséggel) felújították a
Rumstick Roadot, minden este sok néző
hagyta ott az előadást. Am Elizabeth
LeCompte és társai legalább négy terü-
leten jelentős módon és mértékben já-
rultak hozzá mai színházi esztétikánk ki-
tágításához.

Először LeCompte-ot is a látvány vezérli
elsősorban, a megjelenítést sokkal
fontosabb eszköznek tartja, mint a szö-
vegmondást. Azaz nála nem a színpadi
megjelenítés illusztrálja a szöveget, ha-
nem fordítva, az utóbbi afféle képalá-
írásként szolgál.

Másodszor még inkább elképeszti a
színházlátogatókat az, hogy LeCompte
rendezéseiben nem az idő, hanem a szín-
padi tér az elsődleges. A díszlet, a lát-
ványalakítás és a mozgás ismétlődése pél-
dának okáért sokkal lényegesebb funkciót
tölt be a „mondanivaló" megteste-
sítésében, mint maga a cselekmény.

Harmadszor, bár LeCompte színpadra
állításai erősen formalizáltak és absztrak-
tak, nagyfokú és közvetlen érzelmi hatást
gyakorolnak a nézőkre; és így rá-szorítják
őket a fölismerésre: a realista színház
konvenciói sokkal elidegenedettebbek az ő
formai elvonatkoztatásainál.

Negyedszer, a színpadi megjelenítés
technikája mind személyesebbé válik
Sztanyiszlavszkij óta; LeCompte és Gray
egy újabb lépést tettek a szerepalkotás
szinte teljes „defikcionizálása" felé. A
színpadi figura érzékeltetése már koránt-
sem tradicionális „szerepformálás", ha-
nem az előadóművész énjének színpadi
megfogalmazása.

„Mivel mi nem »illusztrálunk« vala-mit,
hanem magát a dolgot próbáljuk
megteremteni, munkánkban a tér és a
tematika együtt fejlődik ki, megelőzve a
végleges dialógust." LeCompte felvá-
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zolja a színpadi térnek átvitt értelmű
térképét; ezen a téma, a struktúra és maga a
színpad úgy integrálódik, hogy
tulajdonképpen a látványtervezés szabja
meg a végleges szövegváltozatot. „Ter-
mészetesen mindvégig szöveggel dolgo-
zunk. Am az először csak amolyan ve-
gyessaláta, minden szerepel benne, ami jól
jöhet még. A végső - a jelentést hordó -
»példány« csak később alakul ki. Hiszen
többnyire azt sem tudjuk pontosan, mi a
célunk, amíg arra rá nem hibázunk."
LeCompte A z utolsó felvonás címmel a
Wooster Group átdolgozásában mutatta be
Wilder A mi kis városunk című darabját.

Jack Hofsiss

A z elefántember harminc-egynéhány éves
rendezője már elnyerte a Tonyt, az Obie-t, az
úgynevezett Drama Desk és Drama Guild
díjakat, valamint a New York-i
színikritikusok körének elismerését. Pa-
radox módon szinte képzőművészeti lá-
tásmóddal, határozott eleganciával és ke-
ménységgel valósította meg ezt a drámát,
és ugyanakkor sikerült a nyers, szögletes
írói szövegből humánus, sőt, szinte
gyöngéd produkciót alkotnia.

A Brooklynban született Hofsiss Wa-
shingtonban az 1970-es évek elején indult
a Folger Theater egyik rendezője-ként. Joe
Papp egyszer megnézte a Vízkeresztet
Hofsiss rendezésében, és meghívta, hogy
vegyen részt a New York-i Shakespeare-
fesztiválon. Két évig amolyan színész-
szervező-asszisztensként működött
(„nagyon jó »iskola« volt"),
szappanoperákat rendezett egy ideig,
olykor színházi megbízásokat is kapott.
Életének nagy pillanata akkor jött cl,
amikor Crinkley felkérte őt Az elefántember
megrendezésére.

„Mint rendezőnek először is arra van
szükségem, hogy ösztönösen ráérezzek a
darabra már az első olvasáskor. Másodszor
pedig annak sugallnia kell azt a koncepciós
elemet, amit majd én adok hozzá. A
technika pedig csak később jön a dologba.

Nagyon gondosan igyekszem kiválasz-
tani színészeimet - ezt nem tudom eléggé
hangsúlyozni -, mert így sokkal inkább
tudunk együtt munkálkodni a próbák
folyamán. Egyébként nagyon laza és
engedékeny vagyok, főként eleinte; azt
akarom, hogy a színészek is ösztönösen
reagálhassanak. Ha a szereposztás jó, az
indulati-érzelmi töltés a kellő lesz, és az
ember pontosan olyan előadást csinálhat,
mint amilyet elképzelt."

Hofsiss dolgozik a televízió számára,
rendez a New York City Operában, és
filmet készít az Universal cég számára.
Nem túl sok ez ilyen fiatalon? „Nem, ha
én dönthetem el, mit akarok csinálni.
Számomra a legfontosabb az, hogy to-
vábbra is olyan területekre léphessek,
ahol kockázatot tudok vállalni."

Wilford Leach

Napjainkban már aligha akad olyan ren-
dező, akinek minden színpadi mű „fek-
szik". Will Leach tehetsége akkor érvé-
nyesül leginkább, ha a megrendezendő
mű szövege elég feszes ez történt például
a Mar/e és Bruce remek színpadra állítása
alkalmából is. A már az ötvenes évei felé
közeledő Leach igazán nem

„fiatal" rendező. Es miután mind a La
Nlamában, mind a Public Theaterben
dolgozott az előző évtizedben, „újonnan
feltűntnek" sem mondható. Am tehetsége
- a P-i kalózok az évad nagy sikere volt - és
beosztása (a Public Theater főrendezője)
folytán minden bizonnyal az 1980-as
évek amerikai szín-házi életének egyik
kulcsembere lesz.

Miután doktorátust szerzett drámairo-
dalomból az, illinoisi egyetemen, Leach
oktató munkát vállalt a Sarah Lawrence
College színház-szakán, tanítványai kö-
zött volt Jill Clayburgh, Brian De Palma
és jana Alexander. „Alkalmilag feljöttem
New Yorkba megnézni egy-egy da-rabot,
de mindaz, amit ott láttam, olyan távoli,
idegen volt. Egyszer aztán elve-
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tődtem a La Mamába. Ott találtam Ellen
Stewartot valamilyen khaki-egyenruhá-
ban. Azt mondtam neki: »Hát én szeret-
nék itt egy darabot rendezni.« »Drágám -
felelte -, amit csak akarsz.«" Leach a rá-
következő években hét produkciót állított
színpadra a La Mamában, az 1970-es
évek közepén Joe Papp elhívta magához,
és megkérdezte tőle, hogy csinált-e valaha
Shakespeare-t. „Nem? Hát akkor gyere,
és dolgozzunk együtt az V. Henriken."
Azóta Leach kilenc alkalommal is ren-
dezett Papp számára.

„A rendezést két értelemben is fel lehet
fogni. Rendelkezni, ahogy egy diktátor
teszi ; és elrendezni, megoldani valamit,
valamiféle egyetemes cél elérése
érdekében. Az ember úgy kapja a leg-
jobb eredményt, ha a rendező és a
színészek ugyanazt a célt tűzik maguk
elé, de közben megőrzik saját egyénisé-
güket. Ezért gondolom én, hogy a sze-
repek kiosztásával már túl is vagyok a
munkám javán. Ezután csak keretet
nyújtok, a rendezői felfogás pusztán a
színészek teljesítményének gyűjtőedénye.

Természetesen nekem is van alapkon-
cepcióm, de arról, hogy azt hogyan érjük
el, fogalmam sincs addig, amíg már nem
próbálunk hetek óta együtt."

Joe Papp szerint: „Willt két tulajdonsága
miatt tartom nagyra: először is, no-ha tele
van ötletekkel, saját akaratát sohasem
erőszakolja rá a színészekre; másodszor
pedig remekül érzi a teret, a díszletet,
tehát olyan fizikai környezetet tud
teremteni, amelyben az emberek
tehetségük legjavát nyújtják."

Nem egy konzervatív kritikus szerint
Leach ripacs módra rendezte meg a P-i
kalózokat. „Az előadás inkább a Marx
testvéreket idézi föl, és vajmi kevés köze
van az egykori londoni Savoy színházi
előadásokhoz" - ismeri el ő maga. Való-
jában a rendező pezsgő ötleteinek tűzi-
játéka érvényesülni engedte a Gilbert- és
Sullivan-mű erkölcsi összetettségét
éppúgy, mint ironikus csapongását.
Idézzünk egy példát arra, ahogyan a
rendező kihasználja a szövegben rejlő
lehetőségeket: Rex Smith a színpad köze-
pén énekli Sullivan egyik legéteribb dalát,
az „Ó, van-e akár egyetlen szűzies
leánykebel"-t, a leánykar a színpad elő-
terébe helyezett félkör alakú dobogón áll,
és a romantikus „áriázást" kiszámított
kacérsággal ellensúlyozza. Az első
benyomásra ez - akárcsak a jelenet
hagyományos szcenírozása - hangsúlyo-
zottan gunyorosnak tűnik. Am Smith
egyszerre ostoba fajankó és erkölcsi tar-
tással rendelkező ifjú, mind kiállásával,
gesztusaival, egész hangvételével ezt ér-
zékelteti. S míg a lányok először vik-
toriánus (ál)szeméremmel reagálnak,
Leach rendezésében mindinkább termé-
szetesebbek lesznek, ki tudják fejezni
vágyaikat és felvett magatartásukat egy-
aránt. Szó sincs arról, hogy Leach „va-
rietét" csinált volna a darabból, épp el-
lenkezőleg, sikerült megrágadnia az áb-
rázolt fő téma mindkét oldalát, idétlen-
ségét és morális emelkedettségét egyaránt.

Peter Mark Schifter

Bizonyos színházi körökben úgy véle-
kednek az Ikrek alig harmincas rende-
zőjéről, hogy a darabokból az utolsó
csöppig mindent kifacsar, színészeit pedig
túl harsány játékra ösztönzi. Mások vi-
szont azt állítják, hogy bár a groteszk
iránti hajlama, a végletesség felé
vonzódása olykor szélsőséges túlzásokba
sodorja, mégiscsak ő fogja megőrizni és
folytatni a Broadway bolond, fantaszti-

ilford Leach rendezés közben
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kus és lendületes hagyományait.. Ter-
mészetesen senki sem kíváncsi arra, hogy
hogyan rendezné meg Racine Phaedráját -
ám az Ikrek annál inkább neki való. Az
egész darabnak az a cél-ja, hogy torz
figurákat tárjon elénk, ki-nevettesse őket
velünk, azután egy hirtelen fordulattal
megmutassa, hogy nekik is vannak
érzéseik. Hát lehet-e jobb receptje a
sikernek a Broadway tradicionálisan
„liberális" nézőközönségénél, mintha
egyszerre váltunk ki ellenszenvet és
együttérzést? Schifter rendezésében az
eredeti mű erkölcsileg taszító volta
elhalványodik, a komikus ábrázolás viszont
olyan ellenállhatatlan, hogy a darab már
hosszú ideje telt házak előtt megy.

„Ez aztán az úthenger - mondja Schifter
a darabról. --, az egyik pillanatban
gyöngéd, a másikban groteszk. A probléma
az volt, hogy hogyan lehet olyan
előadásmódot találni, amibe mind-kettő
belefér. Én úgy éreztem, hogy csak úgy
lehet ezeket keretbe foglalni, ha az ember
félfedezi a darab ívét; így tehát amolyan
opera buffának kezeltem."

Schifter Westfieldben (New jersey) nőtt
föl, és azért kezdett érdeklődni. a színház
iránt, mert „egyedül ezen a területen
tudtam feltörni". Még középiskolás volt,
amikor fölvették John Houseman híres
kísérleti stúdiójába, majd nyolcszor kapott
idegösszeomlást; az-után átiratkozott az
ohiói egyetemre. Miután egyáltalán nem
jutott szerephez, rendezni kezdett -
„tulajdonképpen bosszúból" -, és rájött,
hogy imádja „összehozni a dolgokat".

A dühtől forrva jellemzi Schifter a szín-
házi rendező reménytelen. helyzetét, mun-
kájának mulandóságát. „Senki. sem tud-. ja,
hogy tulajdonképpen mit is csinálunk,
hiszen semmivé foszlik az egész, amikor
lekerül a műsorról a darab. S azután
kezdhetünk mindent elölről. Nyomunk se
marad - munkánknak nincs konkrét,
tapintható, felmutatható bizonyítéka. Még
a szereplők kiválasztása sem rajtunk múlik!
Az ember csak úgy hívhatja föl magára a
figyelmet, ha. megsemmisíti a
drámaszöveget, és a maga elképzelését
teszi a. helyébe. Minden színészt testhez
tapadó műanyag mezbe bújtatnak, vagy
ukránul mondatják a darabot, vagy pedig
végig körbe rohangáltatják az egész sze-
replőgárdát a színpadon, és így szellőztetik
a nézőteret. A legnehezebb úgy szerezni
elismerést, hogy az ember magát

a drámát szolgálja; és akiknek ez sikerül,
az aztán elszökik a filmhez vagy a tévé-
hez, ahol a rendező kisisten. Emlékszem
egy kritikára, amit egyszer kaptam. A
kritikus az egyik mozzanatról írva nem
tudta, hogy azt én találtam ki. Nem volt
benne a szövegben. Azt írta, hogy ez a
momentum testesíti meg leginkább a
szerző ragyogó tehetséget, ebben kristá-
lyosodott ki zsenije. Azután hozzátette,
hogy a rendezés egyszerűen csapnivaló
volt."

Az 1970-es évek legjelentősebb amerikai
kísérleti társulatának kétségkívül a Mabou
Mines bizonyult. Bebizonyította, hogy
egy együttes alávetheti ma-gát valamely
esztétikai szemléletnek, és ugyanakkor
politikailag is őszinte lehet; hogy a
drámaírónak a kollektív alkotással való
behelyettesítése nem vezet el föl-tétlenül
a forma iránti bizalmatlanság-hoz. A.
legtöbb társulattól eltérően, a Mabou
Mines nemcsak a fennmaradás módját
találta meg, hanem. fejlődni, újjászületni
:is tudott, \ jelenleg nyolc

vagy kilenc főt számláló kis csoport
alkalmi, szintre „vándor"-együttesből mű-
vészi műhellyé formálódott, amelyben
mindig más és más tag elképzelései sze-
rint állítják i színpadra a produkciókat.
Elsősorban JoAnne Akalaitis és Ruth
Maleczech eddigi rendezései jelzik, hogy
már az avantgarde-nak is megszületett a
második nemzedéke.

JoAnne Akalaitis

Akalaitis meditációja Colette életéről és
írásairól, a Tojás meleg mártással, buján
melodramatikus és szenzuálisan részlete-
zett volt egyszerre, finoman hatott az
érzelmekre, dacára minden fegyelmezett-
ségének. Vegyük csak a nyitó jelenetet: a
díszletfüggöny alatt rés van, ezen ke-
resztül látunk egy-egy nőt a színpad két
oldalán, pontosabban csupán
körömcipőjüket (sarktik belülről világít),
amint lassan szteppelnek egymás felé. A
koppanások, a izzó fény, az orfeum han-
gulatát árasztó légkör, az egyidőben je-
lentkező farmalitás, romantika, logika -
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csupa paradoxonnal lehet érzékeltetni e
jelenet fényűző puritanizmusát, ami oly
remekül tükrözi Colette intellektusának
érzékiségét. S Akalaitis nagy elismerést
aratott új rendezése a Public Theaterben, a
Zsákutcagyerekek is csak önellentmondásként
értelmezhető. Ez a produkció
szenvedélyesen emlékeztet rá, hogy
fásultan beletörődtünk a nukleáris háború
lehetőségébe; tehát egy borzalmas és
politikai témát dolgoz föl komikus
felhangokkal, és a legkevésbé sem
naturalista színpadi felfogásban. Sem nem
didaktikus, sem nem „megható", sőt, a
hagyományos színházi közhelyfigurák
(egy bűvész és hét Mefisztó) kollázsával,
továbbá az ironikus dokumentaritással
(felbukkan a darabban Madame Curie,
továbbá egy összeállítás a kormány
propagandafilmjeiből), Akalaitis sutba
dobja a felszínes hatásvadászatot, mélyre, a
gondolatok és emóciók szintjére akar
hatolni. Vagyis a Zsákutcagyerekek éppen
azért válik politikai jelentőségűvé, mert
„megoldások" kínálása nélkül képes
mozgósítani.

„A legtöbb ötletemet filmekből szedem"
- mondja Akalaitis. „Valójában a színház a
látványművészete, még a drámai nyelv is
ezt szolgálja. Számomra az a
leglényegesebb, hogy mindig hű maradjak
hozzájuk." A koncepció szerkezete iránt
való érzékenységnek és vizuális, már-már
építészeti elemekben gondolkodó
kompozíciós készségének következtében
Akalaitis a mai amerikai színház
„leghangulatteremtőbb" egyénisége. Az ő
produkcióiban még az ár-nyékok is
határozott körvonalú jellemekké válnak.

A színházról azért olyan nehéz írni, mert
az ember - köztük e sorok írója is -
kiválaszt egyetlen aspektust, és a többi
rovására azt hangsúlyozza. Amikor a
rendezők mesterségükről be-szélnek,
mindig ugyanazokat a szakkifejezéseket
használják - „húzás", „képi hatás",
„koncepció", „kibontás" -, ám a
leggyakrabban ezt a szót mondják ki:
„csapatmunka". Ha pedig magáról a
rendezésről beszélnek, folyvást metafo-
rákban fejezik ki magukat: „a rendezés a
szerepformálások gyűjtőedénye",
„megelevenedett festmény", „a színészi
tehetség kibontakoztatásának módja". A
legjobb meghatározás talán Elinor
Renfieldtől származik : „A rendező mun-
kájának csúcspontja az előadás, amikor
mindent, a drámaszöveget, az alakításokat,
a közönséget és önmagát egység-be
ötvözi."

CS. SZABÓ ISTVÁN

Gyermek- és ifjúsági
színház az NDK-ban

Német nyelvterületen már a két világhá-
ború között is volt gyermekszínház. A
Német Proletár és Ifjúsági Színház 1933-
ban alakult, a Német Kommunista Párt
hozta létre, de a nácizmus rövidesen el-
tiporta a kezdeményezést. A színház ve-
zetői vagy emigráltak, vagy a lágerek
poklaiban szenvedtek.

Az első hivatásos gyermek- és ifjúsági
színház 1946-ban az NDK-ban, Lipcsében
alakult, majd 1949-ben Drezdában, 195 o-
ben Berlinben, 1952-ben Halléban,
Erfurtban, 1969-ben Magdeburgban,
1973-ban Rostockban hoztak létre gyer-
mek- és ifjúsági színházat. A berlini
Theater der Freundschaft igazgatója 195o-
ben az egykori Proletár és Ifjúsági Színház
egyik volt vezetője lett. Hans Rodenberg a
Moszkvai Gyermekszín-házban dolgozott
emigrációs évei alatt. Haláláig ő volt a
vezetője az NDK-ban működő Ifjúsági
Színházak Központjának is. Ma az a tér,
ahol a Theater der Freundschaft áll, az ő
nevét viseli.

A Theater der Freundschaft az NDK
központi gyermekszínháza. Mindenkori
igazgatója az Ifjúsági Színházak Köz-
pontjának igazgatója is. A jelenlegi in-
tendáns Klaus Urban díszlettervező. Ő
informált színházáról és az NDK gyermek-
és ifjúsági színházi életéről. Az 1950-es
alapítás idején kialakult - és a többi már
működő társulat eredményeit figyelembe
vevő - szerkezeti forma máig szinte
változatlan. A kettőszáz fős társulatból
negyven tag színész, három rendező, két
képzőművész, négy dramaturg, négy pedig
pedagógus. Húsztagú a zenekaruk. A
műszak, az adminisztráció és a kisegítő
személyzet adja ki a teljes létszámot.
Játszási területük Berlin. Műhelyeik
nincsenek. A berlini Maxim Gorkij Drá-
mai Színháznál végeztetik el a szükséges
műhelymunkákat. Évadonként tizenöt
darabot játszanak, ebből négy-öt a be-
mutató. A színház befogadóképessége
négyszáznyolcvan fő. Van egy körülbelül
százszemélyes stúdiószínházuk is.
Évenként háromszázötven előadást
tartanak, száznyolcvanezer néző előtt
játszanak. A jegyek ára két márka (a
kísérő szülőké három). Ez az ár olcsó, és a
színházveze

tők szerint az is marad. A színház éves
dotációja hárommillió márka!

Naponta két-három - házon kívüli mű-
sorral esetleg négy -• előadást játszanak.
Kiterjedt nemzetközi kapcsolatuk van.
Legalább kétévenként külföldi turnén
vesznek részt. Testvérszínházuk a prágai

Wolker Színház és a moszkvai Köz-
ponti Gyermekszínház. Voltak turnén
Svájcban, Olaszországban, Ausztriában,
az NSZK-ban, Nyugat-Berlinben, Romá-
niában, sőt a távoli Mongóliában is. Klaus
Urban úgy véli, nagyon fontos az utazás, a
tapasztalatcsere, más népek kultúrájának
megismerése és a saját kultúra közvetítése.
(A Budapesti Gyermekszínház még hazai
társegyüttessel sem tud kapcsolatot
teremteni, mivel egyetlen ilyen műfajú
önálló hazai szín-ház, külföldi kapcsolatai
alig vannak.) A nyolcvan-száz tagot kitevő
turnécsoportok mellett gyakori náluk a
húsz-harminc személyes cserelátogatás, a
vendégrendezések és a vezetői
munkaprogramok.

Az NDK-ban is nagy probléma az, hogy
mit játszanak a gyermekszínházak. Három
korosztály várja a színvonalas, számára
életélményt nyújtó darabokat: az 5-9, a
1o-14 évesek és a 14 éven felüli fiatalok.
Egy korosztályra alig több mint egy
bemutató jut évadonként. Éppen ezért a
színház vezetői fontosnak tartják és
támogatják a színészek öntevékeny
munkáit. A hivatalos bemutatók mellett
évente több - főleg stúdióban bemutatott-
öntevékenyen létrehozott darabjuk látható.
És ez színházi életükben hagyomány.
Mindhárom korosztály számára készítenek
ilyen produkciót is. Színre visznek
abszurd darabot is. Ottlétemkor próbálták
és nagy közönségsikerrel mutatták be
Fernando Arrabal: Piknik, a csatatéren és
Jura Soyfer: A világvége című
egyfelvonásosokat. A legkisebbek szá-
mára zenekari tagokkal közösen szer-
kesztenek műsorokat, hoznak létre a gye-
rekekkel együtt játszható, úgynevezett
materinkákat. A húsztagú zenekar önálló
hangversenyeket is ad. (A Buda-pesti
Gyermekszínház zenekarát az 1984-es
évad végén oszlatták fel anyagi és fog-
lalkoztatottsági problémák miatt!) Vala-
mennyi önálló kezdeményezés egyben
kísérlet is és nagy próbatétel minden hi-
vatásos színház számára. A társulattá válás
egyik útja az ilyen munkák támogatása,
segítése. Csak az igazi erőket elismerő,
koncepciózus vezetés engedheti meg ma-
gának, hogy ilyen sokoldalú munkát vé-
gezzen egy társulat.


