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Világszínházi fesztivál
Stuttgartban

Hét színpadon tizenkét ország színeit
képviselve, tizenkilenc színház előadá-
sait, öt táncjátékot, valamint éjszakai
programokat, összesen negyvenkét pro-
dukciót láthatott nyáron a közönség
Stuttgartban, a világszínházi találkozón.

Ezt a fesztivált is - mint általában a
nagy nemzetközi színházi találkozókat - a
stílusok sokfélesége határozta meg. Az
előadások zömét a katartikus eszközök és
hatásmechanizmusok sajátos megfo-
galmazása, illetve e megfogalmazásokra
való törekvés jellemezte. Ma a színház
világviszonylatban eszközeinek megúju-
lását keresi, ugyanakkor valamennyi szín-
házi produkcióban és színházi produk-
cióhoz hasonló kulturális és tömegkom-
munikációs jelenségben a létrehozó szán-
dékok - darabválasztás, szereposztás, dra-
maturgiai megközelítés, rendezés stb. -
miértje, a miértek, vagyis a jelen idejű
aktualitás a meghatározó elem.

Stuttgartban a fesztivál változatos és
bőséges programját nézve e kettős meg-
határozottság érvényesülését figyeltem, a
hagyományos eszközökkel dolgozó
produkciókban éppen úgy, mint a kísér-
letezőkben.

Nagy várakozás előzte meg a moszkvai
Taganka Színház, pontosabban az abból
kinövő Drámai Művészetek Iskolájának
előadását. A fesztivál műsorfüzete szerint
Ljubimov egykori színháza folytatja a
ljubimovi hagyományokat, aminek (a
glasznoszty jegyében) ma sokkal keve-
sebb akadálya van, mint korábban volt.

A Stuttgartban előadott Szerszó (Cer-
ceau egy tizennyolcadik századi karikajá-
ték), Viktor Szlavkin drámája - eredeti
címe: Negyvenéves vagyok, de fiatalnak
látszom - Anatolij Vasziljev rendezésé-
ben 1985 októberében, a bemutató alkal-
mával „valahogy nem keltette fel" a hiva-
talos kritika figyelmét, pedig a szovjet
színházi életben nagy feltűnést keltett, és
az elhallgatott siker hullámai csak nem
akartak elülni. Végül az új kultúrpolitika
szellemében 1987-ben a Drámai Művé-
szetek Iskolája néven külön színházi mű-
hellyé vált a Vasziljev-féle csoport.

A darabban öt férfi és két nő találkozik
egy dácsában. Az egyik nő huszonéves,
az idős férfi túl van a hatvanon, a többiek
negyvenesek. Beszélgetnek, emlékeznek,
majd összecsomagolnak és elutaznak. Az
előadás a mai negyvenesek életérzéséről
kíván szólni, a gyökértelenségről, a társ-
talanságról, a kapcsolatteremtés képte-
lenségéről. Az előadás lényege nem a
cselekmény, hanem a metaforák. A me-
taforák halmozása és kapcsolása. Az elő-
adás elején szinte hulladékhalomnak hat a
nyaraló, beszögelve - nyilván az illeték-
telen behatolás ellen - mindenféle desz-
kákkal. A színészek bontják ki a hulla-
dékból az épületet. A második felvonás-
ban a korábban visszataszító miliő kita-
karítva, terített asztallal, gyertyatartók-
kal kellemes, hangulatos környezetté vá-
lik. A harmadik felvonásban a dácsát újra
bedeszkázzák, visszatér a már ismert lát-
vány, a „becsomagolt" viskó képe.

A másik nagy metaforaív, amely a
három felvonást átfogja, a viselkedésvál-
tozásoké. Az első felvonásban a mozgá-
sok és beszélgetések feszültsége, színe-
zése, szünetekkel szaggatott folyamatos-
sága - mely gyakran a szexuális közele-
dés egysíkúságába, illetve a nagyképű el-
zárkózásba vált át - a kapcsolatteremtés
kiüresedett sémáinak működésképte-
lenségéről árulkodik, amely mögött ott
lüktet a kapcsolatfelvétel vágya, igyeke-
zete, de a sikertelen próbálkozások kínja
is. A második felvonásban terített, gyer-
tyafényes asztal körül beszélgetnek, de e
statikus kép sem a nyugalomról szól. A
kapcsolatteremtés ezúttal ceremóniába
fullad. Az udvarias, látszólag egymásra
figyelő párbeszédek alatt valamiféle ciniz-
mus lappang, előkerül a kártya, a szerel-
mes levelekből kártyavár épül. A harma-
dik felvonásra ismét felbolydul a látszó-

lagos nyugalmi állapot, mindenki csoma-
gol, utazni készül. A párbeszédek végre
őszintévé válnak (olykor túláradóan is),
de az őszinte emberi feltárulkozások, me-
lyek korábban az önzés zátonyára futot-
tak, most az elutazás előtti zilált kapko-
dásban és a kalapácsok zajában vesznek
el. Hátborzongató metaforaívek az élet-
érzésről, ha úgy tetszik, a didergő lélek-
ről. Az előadást természetesen még több,
időben kisebb terjedelmű metaforaív szövi
át. A harmadik felvonás tán leghatáso-
sabb és legelgondolkodtatóbb megoldása
az, amikor az egyik férfi hátán háti-
zsákkal, hintaszékben ülve külföldi me-
netrendet olvasgat hangosan.. .

A legjobb szovjet színházakban nem
meglepő a színészi alakítások egységes-
sége és magas színvonala, a színészmes-
terség alapos ismerete és szinte utánoz-
hatatlanul széles skálája, valamint a ren-
dezés kristálytiszta kidolgozottsága. A
Drámai Művészetek Iskolája a színészi,
rendezői hitelességnek olyan megnyilvá-
nulása, amely hazai színházi gyakorla-
tunkban elképzelhetetlen lenne. Csupán
találgathatunk, mi a titkuk. A színészi-
rendezői kapcsolat tisztázottsága, az el-
mélyült, aprólékos kidolgozottság, a sztár-
kultusz kerülése, a rutin elvetése? Vagy a
teammunka, amelyben valóban informális
szervezettségű csoport alakul ki, s nem a
négy-hat hét alatt hevenyészve, sietve vég-
rehajtott feladat határozza meg a munka
légkörét, melyben a játszó személyek egy-
mást sem ismerhetik meg, s melyben az
ismeretlen világok félelmetes űrét a rutin-
nal fedik le? Vagy mert Vasziljevék a pró-
bák során a problémamegoldó gondolko-
dás (emberre legjellemzőbb) módszerét
követve araszolnak előre anélkül, hogy e
gondolati szabadság a viselkedés anar-
chiájává hullana szét? Ésetleg mindez
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együtt? Esetleg az a művészi-értelmiségi
alapkövetelmény, hogy komolyan veszik
önmagukat, hogy őket is komolyan le-
hessen venni? Mindent komolyan: a moz-
dulatot, a nevetést, egymás tévedéseit?

És mégis: a Szerszó nem aratott osztat-
lan sikert. A négy és fél órás előadás a
zömmel szakmai közönség sorait is meg-
ritkította. Több magyarázat kínálkozik
erre. Az irodalmi alapanyag gyérebbnek
tűnt a színészi-rendezői remeklésnél, hi-
szen nem csehovi frappánssággal és
mélységgel rögzítette a tétovázó embert.
Fel-fogható a téma - különösen ebben a
terjengős felfogásban - szigorúan orosz
jel-legűnek is, ami adott földrajzi
helyzetéből kimozdítva veszít
aktualitásából. De felmerül a Szerszó
kapcsán az orosz realista színjátszáson
belül a dekadencia árnyéka is. Az orosz
színház évtizedek óta eljegyezte magát a
realizmussal, folyamatosan fejlesztve,
gazdagítva ennek eszköztárát, eljutva a
relatív tökélyig. Ebben a helyzetben az
eszköztár tovább-fejlesztése már
magában hordozza a desztillálódás
veszélyeit is. Merre tovább a csúcsról?
Talán érlelődik már a váltás, a változás,
a kísérleti eszközöket is alkalmazó új
színházi nyelv, mely magában hordozza
az eddigi erényeket is, és szilárd
hagyományokra - s nemcsak a
sztanyiszlavszkijre, de a mejerholdira is
- építve izgalmas újításokkal lepheti meg a
világot.

A fesztivál legnagyobb sztárja Jeanne
Moreau volt. Hermann Broch regényé-
nek, az Ártatlanoknak egy részletét vitte
színpadra Zerline, a szobalány naplója
címmel (La recit de la servante Zerline),
Klaus Michel Grüber rendezésében. Az
előadás másik szereplője Monsieur A.
(Hans Zischler) csak statisztál, egy ágyon
fekve mindössze négyszer nyikkan meg, s
akkor is kurta indulatszavakat hallat.
Szinte mozdulatlanul, félhomályban he-
veri végig az előadást, a poétikusan meg-
világított térben rá csak reflexfények
hullnak. Jeanne Moreau a színpad elején
egy kis asztal mellett ül és mesél. Néha
megigazítja magán a ruhát, feláll, néhány
lépést sétál. . . Manírok nélkül mondja el
izgalmas és feszültségekkel teli szövegét.
Apró belső villanásokkal, arcjátékkal,
szünetekkel a színészi hitelesség maxi-
mumát nyújtja. Mégsem vált színházzá
az értékes irodalmi szöveg, a roppant
magas színvonalú tolmácsolás ellenére
sem. Valami más volt. Kevesebb a szín-
háznál, de eszközeiben több egy felol-

vasásnál. Ezt a többletet egy kivételes
művész szuggesztivitása adta. Színházzá
akkor vált volna, ha az alkotók Broch pró-
zája ürügyén mást is közölni kívántak
volna; ez a „más" és az eredeti szöveg
találkozása, ütköztetése teremthetett vol-
na színházi jellegű alkotást.

Hol állunk az éjszakában? (A che punto
siamo della notte?) volt a címe a pármai
Compagnia del Collettivo előadásának.
Nevezhetnénk Play-Büchnernek is ezt a
kollázst, mely a Danton halála, a Leonce
és Léna, valamint a Woyzeck című drá-
mákra épült. Nem csupán a címet vették
Büchner szövegéből, hanem az előadás
ars poeticáját is: „Mi mindent máskép-
pen álmodtunk meg a könyveink között,
kertünk falai, mirtuszaink és leandereink
alatt."

A színészek beléptek a játéktérbe, és
fecsegtek, mint egy metróállomáson vagy
mozibejárat előtt. Ebbe a tébláboló fe-
csegésbe, a helyzetgyakorlatokra emlé-
keztető, olykor komikus pillanatokba
szűrődnek be a három Büchner-dráma
mondatai. Majd az események felgyor-
sultak, a hétköznapi hangulat tragikussá
feszült - minden kényszermegoldás és
hitelrontás nélkül. Ugyanakkor megőr-
ződött a hétköznapiság, mintegy sugall-
va a mában, a ma emberében lappangó
tragédiákat teremtő helyzetek közelsé-
gét. Ezért fokozta a hitelességet az írógép
- melyen Danton előre megfogalmazott
vádját, ítéletét kopogták le - vagy a mik-
rofon - amelyet a Konvent valamennyi
hozzászólója igyekezett magához ragad-
ni. A veszélyesen játszó embert mutatta
meg az előadás, aki a színpadon válik
Robespierre-é, s ahogyan felteszi a paró-
káját, veszélyessé lesz. Két idősík
keveredett, illetve bizonyos pontjain
fedte egy-mást: az előadás idejében
megfogalmazott, spontaneitásában
hiteles ma, és az előadás drámai
témáinak kora. Így a találkozási pontok
vészjelzővé erősödtek - mert nem
gyengítette őket az időeltolás „régen
minden másképp volt" bölcsessége -, azt
sugallták, hogy a ma embere is képes
büchneri helyzeteket teremteni.

Hogy a kollektív rendezés mennyire
követendő, illetve elvetendő, beleillik-e
a színházi gyakorlatba - ezt ne vitassuk.
A pármai színház azt bizonyította, hogy
igen. A színházak - akár szélsőséges -
különbözőségétől nem dől össze, inkább
erősödik a színházi struktúra. Megszívle-
lendő tanulsága a Compagnia del Collet

tivo munkamódszerének, hogy a játék-
ban teljes intellektusával és felelősségé-
vel részt vevő színész aktív gondolkodá-
sára és alakítására szintén a probléma-
megoldó folyamat volt jellemző. Ezzel a
munkamódszerrel kisebb a lehetősége a
végszóvárásnak, az üresjáratoknak és a
rutinszínjátszásnak.

Íme, a vasárnap. (C'est la Dimanche).
Három unatkozó kispolgár vasárnapja. A
történetnek alig van tartalma. Pontosab-
ban az a tartalma, hogy vasárnap nem
történik semmi. Es a semmittevés nem-
csak unalmas, hanem mivel agresszivi-
tást dajkál, veszélyes is. Mindez görbe
tükörben. Tulajdonképpen ideális kaba-
rétéma lehetne. De színház, szokatlan
módon, szavak nélkül. A három színész -
Marc Bihour, Jerome Dechamps, Chris-
tine Pignet - néma bohóctréfák láncola-
tával mesélte el e látszólag fertelmesen
unalmas, de mindenképpen tanulságos
vasárnap eseményeit. A közönség felhőt-
lenül, sőt felelőtlenül nevet, hiszen há-
rom ütődött ember minden mozdulata,
szándéka groteszk pechsorozatot indít el.
Van ugyan némi lappangó lelkiismeret-
furdalás a belénk nevelt humanizmus
folytán, de azt is elmossa a káröröm és a
poénok lavinája.

Dechamps rendezői koncepciója ravasz.
Mindent elsöpör a nevetés? Látszólag
mindent. Mert az előadás alatt a közön-
ség nevetésre ingerlő poénzuhatagban
fürdik. A színészi játék, a pantomim, az
akrobatika mind a nevetéskeltést szol-
gálja. Es mégis, előbb csak felsejlik, majd
egyre erősödik a közönségben a tragi-
kum élménye. Mennyiben hasonlítanak
vasárnapjaink e három retardált lumpen
vasárnapjához? Mert hasonlítanak, az
nem vitás. Tán fel sem merült volna a
közönségben az összehasonlítás igénye,
ha éppen a frenetikus nevetés nem tette
volna oly nyilvánvalóvá, hogy e minden-
képpen torzító tükörben saját mozdula-
tait, vágyait, dühét vélje, ha csak mérték-
kel is, felismerni. Ezen a ponton - a ka-
tarzis pontján -, ahol a „legszebb öröm"
átcsapott önértékelésbe, ahol a bohóc-
kodás filozófiai szintre emelkedett - e
némajátékokból szőtt nevettetés művé-
szetté, izgalmas színházzá vált.

A johannesburgi Market Theatre előadá-
sának Bopha! volt a címe. A szó zulu



nyelven letartóztatást jelent. Politizál,
napi politikai aktualitást fogalmaz meg az
előadás. A színen három fekete színész
játszott el mindent - néhány jelzés
segítségével - a nagyon sodró, dinamikus
produkcióban. Színészi eszközeikre kevés
volna azt mondani, hogy széles skálán
mozognak, inkább a szélsőségesség ezek-
nek az eszközöknek a megfelelő jelzője.
Ez a szélsőségesség nem ment a hiteles-
ség rovására, sőt éppen ezen szélsőséges-
ség hitelességének köszönhető, hogy a
tulajdonképpen sematikus történet valódi
színházi eseménnyé vált.

A dél-afrikai apartheidre támaszkodó
társadalmi stabilitásnak egyik legfonto-
sabb eszköze a néger rendőrség. Égy rend-
őri állás roppant vonzó társadalmi hely-
zetet jelentene Njadininek is, ezért felke-
resi a városban élő rendőr rokonát, hogy
juttassa be őt a fegyveres testületbe. Fel-
veszik, kiképzik, majd mint rendőr, egyre
gyakrabban kényszerül korábbi önmagá-
val szembesülni. Eljárást kell indítania
egy fekete férfi ellen, aki egy nyilvános, a
fehérek részére fenntartott árnyékszéket
használt, viszont nem járhat el egy részeg
fehérrel szemben, aki a nyílt utcán nyil-
vánosan vizelt. Miután diák fia egy apar-
theidellenes tüntetésen vett részt, Njadini
szembefordul korábbi döntésével,
kivételezett helyzetét feladva csatlakozik
az ellenállókhoz.

Az előadásban ez a történet hitelesen
hatott, kivéve egy-két kimerevített pilla-
natot. És nem csupán azért, mert ők nem a
múlt visszatérő árnyait idézték meg
tanulságul, illetve ködösítés gyanánt (hogy
a ma problémái ne hassanak karcosnak),
hanem azért, mert ideológiai szempontok
és kincstári kényszerszándékok külö-
nösebb erőltetése nélkül elsősorban hét-
köznapjaikról szóltak. Az aktuális ma volt
a tét, és nem az idealizált harc a fenyegető
tegnapban. Ezért csak akkor borult fel ez
a borotvaélen végrehajtott egyensúlyozás,
amikor a szocreál fekete-fehér ábrázoló
eszközeihez nyúltak, mint például Nelson
Mandela megidézésénél. A sodró játék itt
megtorpant, elszürkült, hátborzongatóan a
mi ötvenes éveink plakátművészetére
emlékeztetett.

A Bopha! előadásának mindenképpen
az volt a legnagyobb érdeme, hogy e
valóban sematikus történetet színészi és
rendezői eszközeivel egy világszerte si-
keres és hiteles előadássá emelte. A ma-
gyarázatot erre elsősorban a téma ábrá-
zolásának megközelítésében kell keres-
nünk. Az irónia, de még inkább az öniró-
nia az a kulcs, amellyel a színészek a dél-

afrikai feketék ellenállását ábrázolták, a
karikatúra eszközeitől sem visszariadva.
Ez a magatartás egyetemes szinten is
megteremtette az azonosulás lehetőségét,
nem egy speciális dél-afrikai helyzet
elpanaszolását eredményezte, hanem a
kisember és a hatalom (kafkai?) szembe-
süléseit idézte fel. Fontos tanulság lehet,
hogy az irónia és az önirónia a huszadik
század végén olyan szerepet tölt be a
katarzis kiváltásában, mint korábbi idők-
ben (és stílusokban) a megrendülés és a
meghatódás. Hasonló a helyzet a neve-
téssel is. A Bopha! előadásán egyetlen
nevettető alkalmat sem hagytak ki, még-
sem hatott a nevettetés az apartheid
súlyosan tragikus ábrázolása ellenében.
Sőt! Éppen a többszempontú ember- és
helyzetábrázolás, a nagy pillanatok páto-
szát oldó groteszk állandó jelenléte oko-
zott megrázó, mély élményt. Ezt a hatás-
mechanizmust jól működtette az előadás
alapmagatartása; az, hogy három civil
férfi játszik el minden, akár női szerepet
is, így az eleve elidegenített alaphelyzet-
ben az élmények őket sem kímélik, vonz-
zák, taszítják, akár a közönséget. Ezt a
hatást erősítették meg a színészi eszkö-
zök: tánc, ének akrobatika, a hangutánzás
szokványtól eltérő mértéke, groteszk
hatása.

Hogy a groteszk, az irónia és az önirónia
mennyire alkalmazható-alkalmazandó
eszköze a mai színjátszásnak, azt jól pél-
dázta a Grupo de Teatro Macunaima bra-
zil színház Auguszto Matranga nagy pilla-
nata című produkciója is. (Az együttes és
egy másik előadásának ismertetése meg-
található a SZÍNHÁZ 1982/2. számában.
Ugyanilyen okból nem írok a moszkvai
Tabakov Stúdió előadásairól és a Katona
József Színház Három nővéréről sem.) A
Macunaima színház előadásának alapja a
rítus, a keresztény mitológia jellegzetes
dél-amerikai táncos, szenvedélyes meg-
közelítése. Már maga a táncból építkező
és ahhoz vissza-visszatérő szerkezet ér-
dekes és hatásos előadásformáló erő. A
történet patetikussá válásának veszélyét
Antunes Filho rendező azzal kerülte el,
hogy a mitologikus, táncosan sodró ese-
mények fölé emelkedett, és az ironikus
felhangok és groteszk, csodatörő pillana-
tok hálóját teremtette meg. Ezáltal az
Auguszto Matranga nagy pillanata ugyan
veszített emelkedettségéből és lokális
kötöttségéből, de általánossá váltak azok
az egyetemes emberi motívumok, ame-
lyek az egzotikus rítusban eltűntek volna.

A groteszk, az irónia és az önirónia
persze nem csodaszer, hanem világ- és
önszemléletünk jellegzetes tartozéka,
amolyan védekező eszköz a sors mai
értelmű paradoxona ellen, miszerint az
egyén és a több egyedből álló csoportok
(társadalom) szélsőségesen ellenkező
(akár antagonisztikus) érdekeket képvi-
selhetnek. Azért van szükség például a
groteszk, az irónia és az önirónia jelenlé-
tére a rendezői koncepcióban és a szí-
nészi ábrázolásmódban, mert hiányuk
csonkítja a totalitást, hiteltelenné ideali-
zálja az ábrázolás szándékát és módját.

Peter Sellars, Robert Wilson és Tadasi
Suzuki rendezéseit éppen ez a totalitástól
való elzárkózás, menekülés határozta
meg. Rendezéseikre az volt a jellemző,
hogy rendezői koncepció helyett rendezői
prekoncepcióval dolgoztak. Az irodalmi
művel és a megteremtendő elő-adással
szemben kialakult egy előítéletük, amit
kételkedés nélkül, kemény drillel
végrehajtottak. A rendezés mindenképpen
a kételkedésnek egy magas szintű
megnyilvánulása, amely azonban csak
teamben tud kiteljesedni. Így kaphat tár-
sadalmi értékű igazolást, totalitáshatást.
Rendezéseiket nem is sorolnám a kísér-
letező színházak közé - még akkor sem,
ha a szokványostól eltérő eszközök sorát
alkalmazták a színpadon -, mivel rende-
zői alapállásuk kockázatmentes és el-
avult volt.

Tadasi Suzuki Euripidész A trójai nők-
ját vitte színre. Az ismert történet egy
buddhista szentélyben játszódott, japán
kosztümben és a szamurájfilmek színész-
technikájának segítségével. Volt kard,
gong, groteszk látványt ébresztő lépés-
kombinációk, fájdalomküszöböt elérő
hangerő, sőt moderneskedés is: egy alsó-
nadrágos, zakós, kalapos férfi, kezében
esernyővel végigvonult a színpadon. Míg a
dél-afrikai vagy a brazil színház saját, ha
úgy tetszik mitologikus jelrendszerét
egyetemessé emelte a lokális autentikus-
ság rovására is, addig a japán színház egy
már egyetemes színpadi múlttal rendel-
kező művet fojtott egy csak a saját kör-
nyezetében érthető színházi tájszólásba.
A különös variáció megismételhető len-
ne akár szuahéli, indián vagy eszkimó
környezetben is, de a környezet különle-
gességén kívül egyéb érdekességgel nem
szolgálna. A rendező ötlete alatta maradt
az irodalmi mű színvonalának, a két idea
- az írói és a színpadra állítói találkozá-



sából nem alakulhatott ki egy aktuális,
egyetemes tanulság, csupán egzotikum-
nak hatott

Merőben mása helyzet Robert Wilson
színházi viszonyulásával, aki nemhogy
felvállalja, hanem hirdeti is magáról: kí-
sérleti színházat csinál. Rendezői és szí-
nészi eszközeiben is igyekszik megta-
lálni e meghirdetett magatartás adekvát
formáit. Ilyen eszköz a lassított mozgás, a
pontosan tagolt beszéd, a zenei elemek a
szövegmondásban (kánon, más-más
hangszínben és más-más helyről meg-
szólaló, egymást fedő szövegismétlések,
szavalókórusra emlékeztető szövegmon-
dás stb.), valamint a hangtechnika és
világítás pontos és nagyon hatásos alkal-
mazása, a színpadi képek és kellékek a
látvány tökéletes hitelességével (szinte
filmszerű trükkökkel) megoldott rend-
szere. Mindebben azonban elvész a ját-
szó ember. De nem is a játék a rendező
célja, a színészek feladatokat hajtanak
végre, hiba nélküli összhatást igyekez-
nek kelteni. Ez a színház csodálkoztatni
akar, és nem gondolkodtatni. A közönség
lélegzet-visszafojtva ámul a megéledő
szürrealista képek, a beszélő múmia lát-
tán, a helyes beszéd minden akadémikus
szabályát betartó szövegtolmácsolás hal-
latán. Mintha nem is színházat látna az
ember, nézve az Alkésztisz című elő-
adást, hanem egy tökéletesen rekonst-
ruált színházi múzeumi tárlót az ógörög
korból, ahol Alkésztisz története pereg le
a szemünk előtt, természetesen nagyon
lassan, hogy mindent alaposan szem-
ügyre lehessen venni, sőt meg lehessen
csodálni. Még a szikladarab is oly lassan
gurul le a hegyoldalról, mint egy lassított
filmben. A színpadon valódi patak „vo-
nul" keresztül (hogy folyik-e vagy áll
benne a víz, az a nézőtérről nem lát-
szott), melyben hölgyek a hajukat mos-
sák - végtelenül lassan.

Wilson színpadán nemcsak a réges-rég
elmúlt idők folynak lassan, hanem a kö-
zelebbi múlt is. Heiner Müller: Quar-
tettjének előadását is ez a rendezői stílus
határozta meg. Pedig a történet egy 1782-
ben Párizsban kirobbant szerelmi (sze-
xuális) botrány alapján íródott. Ebben a
feldolgozásban a történet (a szerző sze-
rint a Charley nénje sztoriját is magába
foglaló komédia) a múltat felhánytorgató
érzelmeskedésekre, a perverziók egymás
szemére vetésére támaszkodott a
tragikum helyett; még személytelenebbé,
még desztilláltabbá vált, elfeledve a
komédia nehezen fellelhető külső és belső
összetevőit.

Wilson stílusára a tökélyre fejlesz-tett
színpadi eszközök dekadenciája jel-
lemző.

Peter Sellars két rendezéssel is szerepelt
a fesztiválon. Szophoklész Ajaxával és
egy vígoperával, Mozart Cosi fan tutté-
jával. Sellars azok közé a rendezők közé
tartozik, akik nem tisztelik a drámát, és
szívesen viszik sajátos megközelítésben
azt a színpadra. Az Ajax egy Pentagon-
irodában játszódik, a szereplők amerikai
katonai egyenruhát viselnek, amerikai
fegyvereket használnak. A Cosi fan tuttét
szintén mai helyszínen, egy McDonald's
büfében és mai kosztümökben játsszák.
Az aktualizáló ötlet azonban mindkét
esetben külsődleges marad. Bár a ren-
dező a játék folyamán meg-megerősíti a
környezet maiságát, mégsem leli meg
azokat a motívumokat, melyek az adott
irodalmi szövegekből, illetve a játék szö-
vetéből a mára döbbentenének. Az alap-
ötlet nem szervesül előadást átívelő gon-
dolati rendszerré. Sellars felvállalta a
mát mindkét rendezésében, de nem fe-
dezte fel a ma reinkarnációit a tegnap-
ban, nem sikerült eléggé rárímeltetni a
közönség, a társadalom mai világképeire.
Az overall vagy a diszkóruha önmagában
akkor sem lett volna képes aktualizálni,
ha történetesen a közönség nagy része
ilyen öltözékben ült volna a széksorok-
ban. A megdöbbentő erő még a felvállal-
tan újító szándékú színházi adaptációk-
ban is az emberi helyzetekben, gesztu-
sokban, rezdülésekben - a metakommu-
nikációban - rejlik. Az a kérdés, hogy
belekényszerül-e a közönség énképe az
adott, pontosabban az eljátszott helyze-
tekbe és személyiségekbe, és leméri-e
önmagán a döntések, szándékok súlyát
és következményeit. Ilyen helyzet ma-
napság egyre kevésbé teremthető meg
külsődleges eszközökkel. Sellars azon-
ban túlságosan hitt az ötleteiben,
olyannyira, hogy még a funkcionáló
poénokat is elhúzta, elfárasztotta.
Gyakran tévedt naiv megoldásokba,
mint amilyen például a térdig vérben
álló, üvegkalitkában hadonászó Ajax,
akit a színpadról egy másik színész
„szinkronizált", vagy a vértől csöpögő
kéz megjelenítése. A külsőd-legességet
erősítette, hogy a szenvedély
legmagasabb fokát mindig túlfokozott
hangerővel jelenítették meg. (Ebben csak
a Suzuki színházat nem sikerült
felülmúlniuk.) Szót sem érdemelne ez az
elemi szintű, közhelyes megoldás, ha
lépten-nyomon nem találkoznánk vele.
Tán azért,

mert a hangoskodó színháznak gyors és
olcsó sikere van, és ez a direkt hatás az
eleve indirekten fogalmazó színházi meg-
közelítésekben nemcsak a közönséget
téveszti meg, hanem olykor a kritikát is.

A Cosi fan tutte opera maradt. Pedig
úgy tűnt, hogy a rendező Peter Brooktól
ihletetten lemond a szokványos meg-
közelítésről, és szélsőséges újrafogalma-
zással teremt valódi színházi előadást.
Sellars azonban felületes maradt. A pro-
dukció - s nemcsak a kritikán aluli zene-
kari hangzás miatt - megrekedt a műked-
velő előadások szintjén, ahol a színész-
mesterségben járatlan operaénekesek bá-
jos ügyetlenkedéseit kellett elfogadni
színészi játék helyett.

Minden színházi fesztiválon érzékelhető
az a mozgás, amely a színház fejlődését
meghatározza, illetve meghatározni kí-
vánja. Minden színházi fesztiválon talál-
kozhatunk vágyakkal, szándékokkal, ter-
vekkel, csődökkel, utópiákkal - és a szno-
bizmussal is. A sznobizmus alapténye-
zője a színház fejlődésének. Passzivitásá-
val tán még nagyobb hatású, minta kísér-
letező, útkereső szándék. A sznobizmus
ködösít, eredményeket hamisít meg, ál-
sikereket termel, sztárhajhászó gőggel
lepi el a fesztiválok műhelyhangulatát.

Ez a jelenség különösen két produkció
tapsviharának hatására rémlik fel. Az
egyik Ron Littman amerikai humorista
éjszakai kabaréműsora volt. Ezt a szóló-
produkciót az agresszív nevettetés és a
poéntalanság jellemezte. Ron Littman,
mint egy tévedhetetlen szemlélődő, ki-
nevettetni szándékozott a nagyhatalmi
politika vagy a hétköznapok ürügyén,
miközben minden általa kinevetni való
jelenséget önmaga tökéletességéhez mért.
Magatartásában összekeveredett a kri-
tika a becsmérléssel, az irónia a nagyké-
pűséggel.

Kazuo Ono nagy sikerét megérteném,
ha részvétet fejezett volna ki. Ez a nagyon
öreg, nyolcvanegy éves férfi mindenáron
táncolni akart. Koreográfiái azonban né-
hány nagyon lassú lépésből és
csoszogásból álltak. Gyakran kosztümöt
váltva tette ugyanezt, néha női ruhában,
néha ágyékkötőben mutatta meg idő
szántotta bőrét. A hatás alól nehéz volt
szabadulni. De nem mindegy, mi kelti a
hatást: egy öregember küszködése
korával, vagy a színpad üzenete.

Nem értem, csak félem e két előadás
sugallta jelenséget.


