
világszínház

Szabadkai változások

Az elmúlt egy évben jelentős változások
történtek a jugoszláviai - vajdasági
magyar színházak életében. Megszűnt az
Újvidéki Színház több mint egy évtize-
des társbérlete, s a maroknyi társulat új
igazgató - Fejes György - vezetésével
saját színházépületbe költözött. Ezzel
egyidőben a színház addigi kísérleti-
avantgarde profilja - a külső 'körülmé-
nyek módosulása miatt is - újrafogalma-
zásra, átértelmezésre szorult. Igy most
többszörösen is keresi a helyét ez a szín-
ház.

Akárcsak a másik magyar, illetve
magyarul is játszó teátrum, a Szabadkai
Népszínház. Itt az elmúlt egy évtizedben
a színház gazdasági és művészi helyzete
egyre labilisabbá vált, egymást váltották
az igazgatók, s hovatovább az épület és a

társulat léte is veszélyben forgott. Ebben
a helyzetben az illetékesek Ljubsa Risti-
éet, a jugoszláv színházi élet egyik legis-
mertebb kísérletező „fenegyerekét" bíz-
ták meg a színház újjászervezésével, aki
hosszú távú és nagyszabású programot
dolgozott ki; a színházat nem a hagyo-
mányos - szerb és magyar - tagozatokra
oszló szórakoztató színiintézménynek
fogja fel, hanem egységes szemléletű, a
színházművészet élvonalába tartozó,
működtetésében és hatásában egyaránt
nemzetközi szintű, rangú és kisugárzású
szuverén művészi fórumnak. Ezt a kon-
cepciót olyan előadasok és vállalkozások
minősítették már az első évadban, mint a
Madách Imre drámája nyomán készült
Kommentárok Az ember tragédiájához, illetve
a Szabadka közeli Palicson rendezett
nyári Shakespeare-fesztivál. A
színházszervező- kísérletező rendező
impozáns elképzelései tiszteletre
méltók, ugyanakkor a határainkon belül
és kívül egyaránt jogos a magyar nyelvű
színház-
kultúra és ezzelegyütt az anyanyelvi
kul-
túra ezen elképzelések következtében
Fenyegető háttérbe szorulása miatti ag-

godalom is,

A. következő összeállításunkban meg-
ismerkedhet az Olvasó Ristié művészi

hitvallásával, a Kommentárok-előadással,
valamint a palicsi fesztivál esemé-
nyeivel. A különböző szemléletű ismer-
tető és kritika, interjúk és munkabeszá-
moló nem egy kérdésben egymásnak el-
lentmondóan ítéli meg az egyes elő-
adásokon túl Ristie munkásságát is: van,
aki előnyben részesíti a kísérletezést az
elért művészi eredménynél s fordítva, és
van, aki a produkciók nemzetköziségét
fontosabbnak tartja a színház nemzeti-
kultúra-közvetítő szerepénél s viszont.

Ezekkel a sok mindenben egymással is
vitatkozó írásokkal szeretnénk egy ígé-
retes színházi jelenségre felhívni a
figyelmet, ugyanakkor nyomatékosan
kifejezni abbeli hitünket, hogy ebből a
művészi megújulásból nemcsak az egye-
temes jugoszláviai színjátszás, hanem a
határainkon túli, közelebbről a vajdasági
magyar színjátszás is profitál, vagy más-
képpen fogalmazva: a szabadkai színház
fejlődése nem a magyar nyelvű színját-
szás ellenében, hanem annak újra fellen-
dülését eredményezve jön létre.
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