
nyainak megjelenítésével metaforát al-
kotnak, amit a nézőnek logikai úton kell
megfejtenie. A katarzis, vagyis az erény és
a hitványság felismerése, majd az azzal
való szembesülés a logika eredménye-
képpen fogalmi úton jön létre. A Gard-
zienice előadásában viszont belső pers-
pektívák erővonalai mentén, nem logikai,
hanem spirituális fókuszból szemlélünk.
Amíg tehát a konvencionális szín-házban
kizárólagos a dialógus - amelyet
Sztanyiszlavszkij módszere alapján pszi-
chológiai és metakommunikatív elemek
illusztrálnak addig a mozgásszínházak
lemondanak a pszichológiáról, hogy
önálló nyelvet alakítsanak ki a színházi
közlés számára.

Vegyük sorra azokat a technikákat,
amelyeket az Avvakum előadása során a
Gardzienice színészei a belső perspektíva
létrehozása érdekében használnak. Azzal,
hogy lemondanak a pszichológiai
ábrázolásról, s a szöveg mellett más, au-
tentikus nyelvértékű jelsort alkalmaz-nak,
lemondanak a történet lineáris el-
mondhatóságáról is. Aki tehát a protapópa
önéletírásában szereplő epizódok
megjelenítését várja, nemcsak csalódni
fog, hanem értetlenül is ülhet az előadá-
son. A színészek sokkal inkább az irodal-
mi szöveg szellemének visszaadására tö-
rekedtek, mint annak eljátszására. Sőt,
korábbi előadásaikból átmentett szöve-
geket - Mickiewicz Ősök című drámájá-
nak egyik versét, illetve pravoszláv szer-
tartásrészleteket - is használtak.

Az előadás kompozícióját legerőtelje-
sebben a zene, illetve a dalok és a képek
szervezik. Mint az egy évvel ezelőtt meg-
jelent prospektusukból kiderül, a zené-nek
nagyon fontos szerepet tulajdonítanak
színházi csztétikájukban. A falu kör-
nyékén maguk gyűjtötte népdalokat és
pravoszláv egyházi énekeket építenek
előadásukba. E dalokat gyakran hang-
szeres kísérettel éneklik. Az előadás min-
den pillanatát folyamatosan végigkíséri a
zene, miközben a színészek - néha akro-
batikus mozgással-lüktető-agresszív rit-
musban, folyamatosan „dolgoznak".

Ennek az előadásnak a lélekidézés a
szándéka, és e misztériumot - amely
mindenekelőtt a zene közvetítésével szü-
letik meg - Staniewski új műfaji elne-
vezéssel illette: etno-oratóriumnak nevezi,
amely a zenes színház gyökeresen
megújított formáját jelenti. A klasszikus
oratórium egyházi dallamait nemcsak
népiekkel egészítették ki, hanem az ora-
tórium egyébként is meglévő drámai és
elbeszélő jegyeit színházzá változtatták
azáltal. hogy látványos mozgássorokkal
egészítették k.

Ám e mozgássorokra a passiójáték el-

nevezés is illik, hiszen egy egyházi méltó-
ság szenvedéstörténetét mondják el, jel-
zésszerűen bemutatva életének legfonto-
sabb fordulatait. E passiószerű megoldás
viszont elvezet bennünket a másik kom-
pozíciós elemhez, a képhez, amely - a
kezdő beállítást leszámítva - egy hat táb-
lára osztható ikonosztázt idéző játéktér-
ben jelenik meg. A négyzet alapú tér két
szemben lévő oldalán foglal helyet a kö-
zönség, a másik két oldalon viszont egy-
egy emelvény áll, ami alatt és aminek a
tetején szintén folyik a játék. A tér kö-
zepére pedig az előadás folyamán egy
hosszú tengely két végére erősített kocsi-
kerekekből álló szerkezetet hoznak be,
melyet több célra is mobilan használnak.
Amikor a tengelyt az egyik végére erősí-
tett kerekére függőlegesen felállítják, s a
felső keréken külön játéktér keletkezik,
vízszintesen mintegy megfelezik a teret.
Igy az első szinten is, meg a felsőn is ha-
rom-három játéktérrész keletkezik, biz-
tosítva ezzel a szimmetrikus képósztás le-
hetőségét. A képek, amelyek nem a dísz-
letekből, hanem a testekből születnek,
ikonográfiai szabályok szerint szerveződ-
nek. Mivel nincs lineáris történet, és le-
mondtak a pszichológiai ábrázolásról, a
jelenetek stilizáltak, a szerepek kevés
személyiségkontúrt kapnak. Ahogy az
ikontechnika esetében. úgy itt sem a re-
alisztikus ábrázolásra törekedtek, hanem
arra, hogy az egyéni emberi érzéseket
sémákba sűrítsék. Nem a természeti lét
illusztrálására, hanem - Pál apostol sza-
vaival - a „másik lét" tettenérésére töre-
kedtek. Miként az ikon önmagában is
szent tárgy, amely részt vesz a liturgiában,
úgy vesznek részt a színészek e színházi
szertartásban; s miként az ikonokat sem
festhették mások, csak a „kegyelem
állapotában" lévő, bűneiket meg-bánó
szerzetesek, ugyanúgy e képeket is csak a
Gardzienice „felkent' színészei hozhatják
létre.

A mozgás képekhez juttat el, a képek
hangulatokat idéznek fel, s ezek újabb
képeket és hangulatokat indukálnak
bennünk. A történetnek ezt a dimenzió-
váltását hajtja végre Staniewski színháza.
Ugyanis a történet bennünk van, és tőlünk
függ; és a történet tőlünk függ, mert
bennünk van.

Az ikonosztáz - ajtó, amely a templom
hajóját elválasztja a szentélytől. Az ikon
belső fókuszából széttekintő ember ilyen
ajtóban áll: két lét határán vesztegel. Aki a
Gardzienice előadásán tekint szét. szintén
ilyen ajtóban áll. Ha keresztülnéz az
eleven ikonosztázon, magát, különben
pedig szemben ülő nézőtársát látja. Kettős
tükröt tart hát elénk a lengyelek elő-adása.

Varszegi Tibor

SZILÁGYI MÁRIA

A struktúra szorításában

Fiatalok színháza az NDK-ban

A nyolcvanas évek közepén az NDK fiatal
színházi alkotói úgy érezték, hogy a
fennálló színházi struktúra keretei között
nem tudják megvalósítani művészi elkép-
zeléseiket, és tenniük kell valamit. Igy
született meg egy műhelytalálkozó gon-
dolata. Az első ilyen találkozónak 1985-
ben a schwerini színház adott otthont. A
Színházi Alkotók Szövetsége és az FDJ
Központi Tanácsa vállalta a védnökséget a
fiatal szövetségi tagok által önállóan
megtervezett és megszervezett „Werks-
tatt" felett. A schwerini találkozó ered-
ményes volt: a résztvevők megismerhették
egymás munkáját, megvitathatták szakmai
problémáikat, beszélgethettek gondjaikról,
és közösen kifejezhették a
kultúrpolitikával szembeni követeléseiket.
A sikeren felbuzdulva elhatározták, hogy
ezentúl kétévente hasonló találkozót
rendeznek. Erre 1987-ben Potsdamban,
1989-ben pedig Gerában került sor.

A gerai műhelyt, illetve annak prog-
ramját egy tizennyolc tagú, fiatal színházi
emberekből szerveződött bizottság ké-
szítette elő. A program összeállításánál
arra törekedtek, hogy az a műhelymunkát
tegye lehetővé, és segítse elő, s a találkozó
ne egy nagyszabású fesztivál legyen, mint a
sokat kritizált potsdami. Ezért úgy
határoztak, hogy most lényegesen keve-
sebb és csak modellértékű produkciót
hívnak meg. A több mint száz felkínált
előadás közül harmincat választottak ki.

A meghívott produkciók többsége prózai
előadás volt, de bemutatkozási lehetőséget
kapott a zenés színház, a balett és a
táncszínház is. A kínálatot néhány külföldi
együttes vendégjátékával egészítették ki.
Minden előadás után műhely-beszélgetést
terveztek a produkció közreműködői és a
közönség részvételével. Az előadások kora
délután kezdődtek, egy időben több
helyszínen zajlottak, és késő éjszakáíg
tartottak. Délelőtt különböző programok
között válogathatott az érdeklődő.
Eljárhatott Michael Kulow (NDK)
teijiquan kurzusára vagy Ide van
Heiningen (Hollandia) az önmegismerést
és ezáltal az őszinte-tudatos kifejezést
elősegítő mozgástréningjére, vagy
videofelvételekről ismerkedhetett a
nemzetközi színházi élet kiemelkedő
képviselői, így többek között Brook.
Wilson, Pina Bausch, Grotowski, Kantor
es Barba alkotásaival. Ez utóbbi három al-



kotóról beszélgetésre is alkalom nyílt,
Krzystof Domagalki lengyel szakértő
részvételével.

A műhely szervezői három alkalommal
szakmai tanácskozást rendeztek a színházi
munka szervezeti formáiról, a fiatal
rendezők színházi koncepciójáról, végül
az idei műhely tapasztalatairól.

Gerában főként kisebb vidéki színházak
kaptak bemutatkozási lehetőséget.
Fogalmazhatnék úgy is, hogy a találkozón
- az NDK minősítési rendszerét fi-
gyelembe véve, mely a színházakat deg-
radáló és méltatlan módon három ka-
tegóriába sorolja - az egy „A" kategóriás
weimari színházon kívül csupa „B" és „C"
kategóriás színház produkciója volt
látható. (Ebből arra lehet következtetni,
hogy fiatal színházi alkotók leginkább
ezeken a helyeken dolgoznak vezetői
pozícióban, és itt tudják meghatározni a
színház profilját, valamint - az előbbi lo-
gikus következményeként - ezekben a
színházakban van a legtöbb lehetősége a
fiataloknak önálló munkára.) A találkozó
módot nyújtott arra is, hogy megis-
merhessük néhány úgynevezett szabad
színházi csoport munkáját.

A bemutatott darabokat tekintve is-
mert, kevésbé ismert és fiatal NDK-beli
szerzők művei domináltak (Heiner Müller,
Volker Braun, Alfred Matusche, Georg
Seidel, Holger Teschke, Gerd Knappe és Jo
Fabian). A világirodalmat Szophoklész,
Ibsen, García Lorca és Ionesco képviselte.

A Müller-recepcióval kapcsolatban
érdekes dolgot lehetett megfigyelni.
Müllert a fiatalok az elmúlt években még
szellemi atyjuknak tekintették. Ma azon-
ban, amikor Müllert az NDK-ban is álta-
lános elismerés övezi, és darabjait töme-
gesen játsszák, a fiatalok egyre kritiku

sabban vélekednek darabjairól és színházi
koncepciójáról.

Ez a kritikus-elutasító magatartás nem
vonatkozik azonban valamennyi Müller-
darabra. A Volokolamszki országút I-V.
(Wolokolamsker Chaussee I-V) című da-
rabját éppenséggel két alternatív színházi
társulás, a drezdai Schicht-Theater és a
berlini Theaterwürfel előadásában is lát-
hattuk. En az utóbbit néztem meg. Müller
e kíméletlen történelmi kollázsa tulaj-
donképpen öt minidrámából áll. Az első
két rész a II. világháború idején játszódik,
és a kilátástalannak tűnő fronthely-
zetekben olyan szovjet katonákat mutat
be, akik a németek gyűrűjében saját ha-
zájukban teszik fel a kérdést: „Hogyan
vezettél bennünket, Sztálin elvtárs?" A
többi rész az NDK történelmének és je-
lenének néhány „kínos" eseményét és je-
lenségét mutatja be. Így az 1953. június
17-i felkelés problematikája egy régi
kommunista és a sztrájktanács küldöttévé
avanzsált egykori náci közötti vitában, a
funkcionáriusok uralma egy asztalával
összenőtt funkcionárius monológjában, az
utóbbi időben egyre fokozódó nemzedéki-
világnézeti ellentétek pedig egy
meggyőződéses káder és kivándorolt fia
összeütközésében fogalmazódnak meg
nagyon élesen.

Frank Lienert, a Deutsches Theater
színésze egy kis teremben rendezte az
előadást. A terem hosszában középen híd
vezet át, melynek mindkét végét egy-egy
merőlegesen elhelyezett asztal zárja le. Az
asztalokat vörös drapéria borítja, a hidat
fehér vászon. A híd két oldalán és az
asztalok mögött székek sorakoznak. Az
egyik asztalon négy, ülésrendet jelző
névkártya látható. A nézők a híd mentén
foglalnak helyet. Megjelenik két férfi és
két nő. Társadalmi ünnepségeken szoká

sos fekete-fehér ruházatot viselnek. Ők is
helyet foglalnak a számukra kijelölt he-
lyen az asztalnál. Figyelmesen körülte-
kintenek a teremben, és nyugodt, megér-
tő mosollyal reagálnak a még sustorgó, iz-
gő-mozgó jelenlevőkre. Aztán elkezde-
nek mesélni. „120 kilométerre Moszk-
vától történt. Vártunk a fagyos lövész-
árokban a bevetésre..." -emlékszik viszsza
az egykori orosz parancsnok. Mintha
veterántalálkozón lennénk. Az ünnepé-
lyes, tiszteletteljes visszaemlékezés rövi-
desen a történelmi múlttal és a jelennel
való kíméletlen szembenézéssé alakul át.

Ezzel a nyitójelenettel a rendezőnek
sikerül valós közeget teremtenie az ára-
dó, oratóriumszerű visszaemlékezés-mo-
nológokhoz. Az ezekben felidézett hely-
zeteket és párbeszédeket is ebbe a közeg-
be ágyazza, miáltal nem megtestesült
absztrakt gondolatok, hanem élő emberek
küzdenek meg egymással. A színészek
minimális kelléket használva intenzív
jelenlétükkel és őszinte játékkal
elevenítik meg ezeket az embereket. Le-
bilincselő hatású előadás.

Lutz Graf, a Nordhauseni Városi Szín-
ház fiatal művészeti vezetője, egészen
más eszközökkel nyúlt Müller szövegei-
hez. Kollégáival Hol van a holnap, amit
tegnap láttunk? (Wo ist der Morgen, den
wir gestern sahn) címmel Müller szöve-
geiből és darabjaiból olyan montázst ál-
lított össze, mely Müllernek a hatalomról
alkotott véleményét és a hatalomhoz
fűződő viszonyát vizsgálja felül. A mon-
tázsból kirajzolódik az NDK-beli hatalmi
viszonyok alakulásának története a kez-
detektől napjainkig.

A színpadot az előadás kezdete előtt
egy kifeszített függöny takarja el, melyen
ipari csendélet látható: gyárkémények és
egymással ölelkező fémcsövek átlátha-
tatlan rendszere. Monumentalitásával
nyomasztó hatású. Az előszínpad bal ol-
dalán, kordonnal körülvéve, hatalmas
terrakotta Lenin-szobor látható. A
színpad jobb oldalán hétvégi idill képe:
kempingsátor előtt egy munkásfigura ül,
sörözget, és nyugati tévéműsort néz. A
sátor is szépen körül van kerítve. Amikor
felmegy a függöny, hatalmas íróasztal áll a
lejtős színpadon, melynek közepén egy
bemélyedés van. Ide később a hatalom és a
társadalom által egyaránt kivetettek
kerülnek. A színpadon látható még né-
hány kordonnal körülvett „kiállítási
tárgy", így egy építkezésnél használatos
csővázas állványrendszer és egy ruhákat
reklámozó kirakatoszlop. Ez a sokféle
asszociációt megengedő díszlet egy „heavy
metal"-előadást sugall. Az első jelenetek
után világossá válik Grafék „vitamódsze-
re". Az egyes jeleneteket különböző ér-

Jelenet a Hol van a holnap...? című Müller-montázsból



telmezésben ismételten eljátsszák, vagy
épp ellenkezőleg, nem játszanak végig egy
jelenetet, hanem a színészek kilép-nek
szerepükből, és elmondják véleményüket a
szövegükben megfogalmazott nézetekről,
és Müller némely, írásjegyek nélküli,
„parttalan" szövegét asszociációk
alapanyagaként használva. Ezek a
variációk nagyon érdekesek, és sokszor
igen szórakoztatóak. Különösen azok
élvezik, akik nagyon jól ismerik Müller
műveit. Ezt a vitriolos előadásmódot
azonban a közreműködők nem tudják
következetesen végigvinni. Az előadás
folyamán egyre kevesebbet improvizál-
nak. A beharangozott és izgalommal várt
„párbeszéd a nagy szentséggel" csak
részlegesen valósul meg. Kezdeménye-
zésként viszont biztató.

Müller, az őt ért mind gyakoribb bírá-
latok ellenére, továbbra is számos fiatal
drámaíró példaképe. Hozzá hasonlóan
többen nyúlnak olyan történelmi és tár-
sadalmi problémákhoz, amelyekről felelős
hivatalos helyeken nem szívesen be-
szélnek. Ezeket a problémákat, Müller
drámaszerkesztési elveit követve, cse-
lekmény nélküli, különböző asszociá-
ciókra módot adó képsorokon keresztül a
hétköznapitól eltérő, emelkedett művi
nyelven ábrázolják. E követők közé tar-
tozik Holger Teschke is. A műhelytalál-
kozón Berlini november (Berliner No-
vember) című darabjának ősbemutatóját
láttam az Ernst Busch Színművészeti Fő-
iskola III. éves hallgatóinak előadásában.

A darab az 1918-as berlini eseményeket
akarja új, ideológiamentes megvilá-
gításban bemutatni. Ez sajnos nem sikerül.
Megmarad annak illusztrációja, hogy
ideálok és elképzelések önmagukban nem
elegendőek egy forradalom végigvi-
teléhez. Ezt Teschke elsősorban Rosa
Luxemburg alakjával bizonyítja, aki mint
a baloldali szociáldemokraták egyik ve-
zető egyénisége meghatározó szerepet
játszott a novemberi népforradalomban, és
akit Karl Liebknechttel, a forradalom
szellemi atyjával és vezetőjével együtt
1919 januárjában meggyilkoltak.

A számtalan epizódból álló darabot
könnyen alakítható térben, minimális
kelléket használva jelenítik meg a főisko-
lások. A díszlet néhány székből és két
mozgatható pódiumból áll. A játékteret
hátul könnyű piros függöny határolja. Az
egyes epizódokat élő zene választja el. A
zene azonban gyakran az egyes jelenete-
ken belül is fontos szerephez jut, így az
atmoszférateremtésben, a lényegi mo-
mentumok hangsúlyozásában és az ellen-
pontozásban.

A színészek a játék kezdetén egymást
követve bevonulnak, és a nézőtér első so

rában leülnek. Arcuk rikító színűre
maszkírozott, valamennyien fehér inget
és sötét nadrágot viselnek. Ezt az
„egyenszerelést" később a székük mellett
elhelyezett rudaharabok segítségével
teszik egyénivé. A játék alatt az együttes
minden tagja mindvégig jelen van. Vagy
játszik, vagy székén ülve figyeli az előtte
zajló eseményeket. Már bevonulásukkal
jelzik, hogy közösen, „egymásnak adva át
a szót", akarnak nekünk valamit elmon-
dani. Mint később Alexander Stillmark-
tól, az előadás rendezőjétől megtudjuk,
az előadásmód egyenes folytatása a darab
feldolgozásával, a forrásanyagok fel-
kutatásával és az előadás létrehozásával
kapcsolatos munkamegosztásnak.

A darab epizódjai kitűnő lehetőséget
nyújtanak a színészeknek képességeik
sokoldalú bemutatására. Mindannyian
képesek villanásnyi idő alatt is markáns
típusokat és egymásra figyelő játékukkal
világos, pontos helyzeteket teremteni.
Ábrázolásukban a novemberi események
egyének és érdekcsoportok tetteiként je-
lennek meg. Sok epizódot sikerül képileg
is fantáziadúsan megformálniuk. Az elő-
adás végén mégis hiányérzetünk van,
mert nem sok újat tudtunk meg a novem-
beri forradalomról. Az előadás nem érint
meg bennünket. Nem kelti fel érdeklő-
désünket sem a novemberi, sem általános
értelemben a forradalmak iránt. Talán
ezzel magyarázható, hogy a színészek és a
rendező művészi teljesítményét honoráló
lelkes taps után senki sem akart beszél-
getni a közreműködőkkel sem a szakmai,
sem közérdekű problémákról. De közre-
játszhatott ebben a passzivitásban az ál-
dásos történelemoktatás apolitikusságot
eredményező hatása is, mert más hasonló
történelemfaggató előadás után sem jött
létre műhelybeszélgetés. Ugyanakkor
több előadásban az egyes ember problé-
máinak az ábrázolása is bizonytalan volt.

Lehet, hogy a művészek egy része nem
tud szabadulni a társadalomban uralkodó
paternalista szemléletmód nyomásától, és
képtelen az egyén problémáit komolyan
venni?

Mindenesetre Georg Seidel fiatal
NDK-beli író Carmen Kittel avagy A
lassú gyermek (Carmen Kittel oder Das
langsame Kind) című darabjának előadá-
sa (Rudolstadti Színház) bosszantóan ko-
molytalanul foglalkozott ezzel a prob-
lémával, pedig a mű kegyetlenül igaz al-
kotás.

A főszereplő tizennyolc éves, intézet-
ben nevelkedett lány. Carmen az alkot-
mány értelmében felnőttnek számít, és el
kell hagynia az intézetet. Az állam egy
lakótelepi lakást bocsát a rendelkezésé-
re, és munkahelyről is gondoskodik szá-
mára: krumpliit válogathat egy raktárban.
Egyik kolléganője személyében tisztelet-
beli „gondviselőt" is kap. Elkezdhet
„szabadon élni", de ez az élet számára
mindenekelőtt magányt jelent. Magá-
nyosnak érzi magát az önálló lakásban,
barátai társaságában, sőt barátja mellett
sem tud feloldódni. Sodródik és vergődik
kapcsolatai és környezete hálójában.
Terhes lesz. Tanácstalanságában, de
főként barátja unszolására, zsarolására
elvéteti a gyereket. Idősebb munkatárs-
női viszont az útban lévő bébit annyira a
brigád csemetéjének tekintik, hogy a lányt
állandóan tanácsokkal látják el, babake-
lengyét ajándékoznak neki, etetik-itatják.
Ebben a helyzetben a lány arra
kényszerül, hogy az abortusz után is úgy
viselkedjék, mintha terhes lenne. Ami-
kor eljön az ideje, a „tantik" látni is akar-
ják a kicsit. Carmen ellop egy csecsemőt,
de a sikeres bemutatás után nem tud mit
kezdeni a síró gyerekkel. Megfojtja.

Az egyén és a társadalom viszonya, a
fiatalok és a társadalom kapcsolata közis-
merten egyre problematikusabbá válik az
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NDK-ban is. Így az állam és a társadalom
hatáskörének kérdése mind gyakrabban
válik vita tárgyává. Fontos kérdés, hogy
mennyire készíti fel a társadalom a fiata-
lokat az önálló, felelősségteljes életre, il-
letve mennyire biztosítja az ehhez szük-
séges feltételeket; mennyire teszi őket
képessé arra, hogy problémáikat meg
tudják oldani, hogy partnerkapcsolatokat
építsenek ki, hogy vereségeiket és
csalódásaikat el tudják viselni, hogy tud-
janak küzdeni eszményeikért.

Ez a probléma Carmen esetében sarkí-
tottan jelenik meg. Az előadás a jelenség
általános jellegére akarta helyezni a
hangsúlyt. Ezért a rendező, Konstanze
Lauterbach nem tartotta szükségesnek,
hogy a figurák egyénítésével és a közöt-
tük lévő kapcsolatok pontos megmutatá-
sával konkrét és egyértelmű helyzeteket
és helyzetképet fessen. A színpadon

a történet paródiáját látjuk. Ez a paródia
viszont tetszik a közönségnek. Meg kell
hagyni, egy-egy ilyen szám önmagában
véve valóban nagyon találó. Így például
Carmen munkatársnői egyformán és di-
vatjamúltan öltözködnek, hasonló frizu-
rát viselnek, egyformán vélekednek a
férfiakról, és mindannyian szeretik a nya-
lánkságokat. Játékukat figyelve egészen
megfeledkezünk szegény Carmenről, és
nagyon sajnáljuk, ha a brigád elhagyja a
színpadot. (Vajon erre a megoldásra gon-
doltak a két évvel ezelőtti potsdami mű-
hely résztvevői, amikor arról vitatkoztak,
hogyan lehet könnyen fogyasztható és
szórakoztató, mégis problémaérzékeny
és elkötelezett előadásokat létrehozni?)
Mindenesetre több fiatal színházi alkotó
a társadalmi problémák ábrázolására ezt
vagy az ehhez hasonló utat tartja járható-
nak (valószínűleg a sokáig kanonizált

epikus színház ellenhatása is ez), de így
hamis helyzetképet festenek a valóságról,
és csak a társadalmi hazugságokat
szaporítják.

Volker Braun Az átmeneti társadalom
(Die Übergangsgesellschaft) című darab-
jának weimari előadása Christina Emig-
Könning rendezésében viszont arra példa,
hogy miként lehet megalkuvások és olcsó
színpadi megoldások nélkül a közönség
érdeklődését kiváltó izgalmas politikai
színházat csinálni.

„A darabot első megközelítésben Cse-
hov-parafrázisként értelmezhetjük. Hősei
akár a Három nővérből léptek volna elő,
olyannyira, hogy már-már azok kari-
katúrájának tűnnek. A finom utalásokkal
teli kritika nem a csehovi mélabúval teli,
tehetetlen hősöket illeti, hanem törpe
korunkat, amely a csehovival ellentétben
már vágyakra, már képzeletbeli utazásra
sem inspirál. Az átmeneti társadalom hő-
sei akár a Három nővérből léptek volna
haladó út egy állomásán időznek.
Átmenetiségük a szétesés előtti stagnálás,
a mozdulatlansággá való merevedés" -írja
Maros Judit darabelemzésében a Világ-
színház 1989. január-februári számában.

A darab színrevitele kétszeresen is nehéz
feladat elé állítja az alkotókat. Egyrészt,
mert nincs cselekménye, nem egymáshoz
kapcsolódó párbeszédekből áll, hanem
szövegkollázs. „A szereplők elbeszélnek
egymás mellett, »hangulat«--jelentéseket
adnak magukról." (M. J. uo.) Ebből az
következik, hogy akik egy ilyen darab
színpadra állítására vállalkoznak,
szabadabban és önállóbban dolgozhatnak a
darabbal, mint egy hagyományos, szerzői
instrukciókkal ellátott mű esetében. De
kérdés, hogy mennyire tudnak a biztos és
„jól megírt" irodalmi alapanyaghoz
szokott rendezők és színészek szuverén
színházi alkotást létrehoz-ni. Erre
Weimarban, ahová közösen utaztunk el,
egyértelmű választ kaptunk.

A Weimari Nemzeti Színház hatalmas
színpadán egy nagyon sokféle színházi
eszközzel megkomponált, erőteljes hatású
és világos jelentésű, öntörvényű színpadi
világ jelenik meg.

A súlyos, fakult vörös drapériával sze-
gélyezett színpad, mely a nézőtérrel
szemben perspektivikusan szűkül, és nyi-
tott mélyén gyenge fehér fény pislákol,
beszédesen jelzi az egykori gigantikusra
tervezett, de mára szétesés előtt álló vilá-
got. A pusztulást jelzi az is, hogy az egy-
kor szépen berendezett lakásban (a ma-
radék bútorból legalábbis erre lehet kö-
vetkeztetni) már csak egy nagy családi
asztal áll, melyhez már soha nem ül le a
család. Látható még néhány rozoga szék
meg egy hatalmas hűtőszekrény, mely-
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ben főként italokat tárolnak. A lakberen-
dezési tárgyak a színpad előterében he-
lyezkednek el. A lejtős színpad közepén
kis sziklakert látható, lassan folydogáló
patakocskával.

Főként e két helyszínen tartózkodnak
az Irina születésnapjára egybegyűlt ven-
dégek: Wilhelm, a hetvenhat éves kom-
munista; Walter, a három nővér hata-
lomra törekvő, brutális bátyja; felesége,
Mette, a színésznő, aki szuggesztív erejé-
vel lehetővé teszi a többiek számára,
hogy „repüljenek", hogy megélhessék
vágyaikat; Anton, az életen kívül rekedt,
csalódott, semmire sem képes író; dr. Bo-
banz, Mása kapitalizmust kutató férje és
természetesen Mása, aki szintén törté-
nész, és borzasztóan szenved férje ál-
landó okoskodásaitól és a napi robottól;
valamint Olga, a munkába belefáradt,
hisztérikus vénlány-tanárnő. Az ünne-
pélyen nem történik semmi, kivéve Mette
„varázslásait". A jelenlevők még csak
beszélgetni sem tudnak egymással. Pár-
huzamosan mondják monomániás sirá-
maikat. Közülük egyedül már csak Irina
képes cselekvésre: a darab végén fel-
gyújtja a családi házat.

Az előadás az NDK-beli állapotok lé-
nyegi kritikáján keresztül általános ér-
vénnyel szól a szocialista országokban
napjainkra kialakult helyzetről. A nézők
döbbenten hagyják el a színházat. Véde-
kezésül csak egy mondatot tudnak kipré-
selni magukból: „Na, azért nem egészen
ilyen az NDK!"

A műhelytalálkozón látott tizenhét
produkció közül Jo Fabian előadása volt
a legszokatlanabb. Az Example No. 1'.
című alkotása - melynek szövegkönyvét
is ő írta, és amely a Dessaui Landesthea-
ter és a Bauhaus közös produkciójaként
jött létre - már nemcsak arról mond le,
hogy egy történetet lineárisan vagy asz-
szociatíve tálaljon, de a nyelvi kifejezést
sem tartja fontosnak. A szereplők ajkát
csak sóhajok és artikulálatlan szófoszlá-
nyok hagyják el. Az előadás kifejezetten
vizuális és akusztikus elemekre - látvány,
testbeszéd, lassított mozgás, hang- és
fényeffektusok, színpadi folyamatok
többszöri ismétlése, valamint film- és vi-
deotechnika - épül.

Benyomásaim alapján úgy gondolom,
Fabiant az idő-tér problémája foglalkoz-
tatja. Az időé, amelyben létezünk, és
amelyből nem tudunk kitörni. és a téré,
amely más értelemben ugyan, de szintén
fogva tart bennünket. Ennek a nagyon
intellektuális színháznak is kitapintható-
ak a társadalmi gyökerei. Némelyik kép
konkrét NDK-beli hétköznapi helyzetre
emlékeztet. Például a szorosan egymás

mögött lépkedő katonák sora áthatolha-
tatlan falat jelent az átjutni szándékozó
számára.

A találkozón ez az előadás osztotta meg
leginkább a közönséget. Egyesek hangos
elutasító kiáltások közepette, zajos
ajtócsapkodással már az előadás elején
elhagyták a nézőteret. Mások komoly és
nagyon koncentrált arckifejezéssel ülték
végig az előadást. A nézők egy-harmada
viszont nagyon jól szórakozott.
Legjobban a vissza-visszatérő, „kiterjedt
érzékiség" elnevezésű, pillangó formájú
lényen mulatott. Fabian látásmódja és
színháza nagyon sok résztvevőt irritált;
szerintük Fabian egyszerűen Bob Wilsont
utánozza. Véleményem szerint csupán
Wilson formai megoldásait használja fel
nagyon is sajátos mondanivalója kife-
jezésére. Ez az előadás bebizonyította,
hogy sok színházi ember is mennyire in-
toleráns szokatlan megoldásokkal szem-
ben.

A nemzetközi színművészetet á moszk-
vai Ifjú Nézők Színháza képviselte a
Dosztojevszkij elbeszélése nyomán ké-
szült Feljegyzések az egérlyukból című
produkcióval, valamint a nyugat-berlini
Zan-Polo-Theater elnevezésű alternatív
színház A glicerinapa avagy Nem vagyunk
heringek (Der Glyzerinvater oder Wir
sind keine Heringe) című, Daniil Charms
szövegei és jelenetei felhasználásával
készült kollázs előadásával, vala-mint a
párizsi Emballage-Théâtre Shakespeare
Troilus és Cressidájával. Mindhárom
produkció más-más módon színész-
centrikus. A moszkvaiak előadásában egy
fantasztikus színészt ismerhettünk meg.
Az abszolút szövegcentrikus elő-adás
sikere azon múlt, hogy Paradokszaliszt
szerepében V. Gvozgyickij mennyire tud
kapcsolatot teremteni a közönséggel. Az
előadás koncepciója szerint ugyanis
Paradokszaliszt közvetlenül a közönség-
hez fordulva fejti ki nézeteit. Ez a színész,
még mielőtt egy szót is szólna, úgy próbál
kapcsolatot teremteni a nézőkkel, hogy
színpadon ritkán tapasztalható közvet-
lenséggel és természetességgel megmu-
tatja, hogyan él az egykori hivatalnok
gyéren megvilágított, stílbútorokkal
túlzsúfolt szobájában: a bútorlabirintus-
ban és a félhomályban magabiztosan
közlekedik, mindent rögtön megtalál,
valószínűleg régóta él e bútorok között,
mégis (vagy talán éppen ezért) kegyetle-
nül bánik velük: csapkodja a szekrény-
ajtókat, rángatja a fiókokat, belerúg a
szekrény oldalába, feldönti a széket.
Máskor a fülében turkál, majd ugyanaz-
zal az ujjával megkavarja a teáját, szür-
csölni kezdi, majd, mivel ízetlennek talál-
ja, fröcskölve kiköpi... A közönséget úgy

kezeli, mint az ablaka előtt megálló járó-
kelőket, és kockacukorral kínálja őket.

Ez a kezdet meglepetésként éri a néző-
ket, legtöbbjükből megütközést és eluta-
sítást vált ki, de mivel a színész természe-
tesnek és emberinek láttatja ezeket a szo-
kásokat, a nézők egyszer csak kíváncsiak
lesznek, és nagy élvezettel, aktívan részt
vesznek a játékban. Gvozgyickij fontos-
nak tartja, hogy megértse őt a közönség,
ezért gyakran megkérdezi, értjük-e, amit
mond. Ha valaki nemmel válaszol, meg-
próbálja mondanivalóját gesztikusan vagy
németül kifejezni. Régen éltem át ilyen
közvetlen és őszinte kapcsolatot színész
és közönség között. Az előadást Kama
Ginkasz rendezte.

A franciák üres játéktérben, szokatlan
módon varázsolják elénk a trójai palotát
és a görögök táborát. Játéktérül egy
hangversenyterem üres nézőterét vá-
lasztják, felette páhollyal. A páholy
mellvédjének három oldalán hatalmas
neoncsövekből geometrikusan összera-
kott táblákat helyeztek el. A darabbeli
helyszínektől és helyzetektől függően
más-más csöveket kapcsolnak be. Vörös
vagy fehér fényű alakzatokból hol palo-
tahomlokzatra, hol címerre, hol egy ra-
cionálisan megszerkesztett, embertelen
világra asszociálunk. A szereplők vala-
mennyien fekete mezt viselnek, ezt egé-
szítik ki egy-egy, társadalmi státusukat
jelző ruhadarabbal. A harcosok nagy lár-
mát csapó, csattogó fasarut hordanak. A
szereplők koreografáltan mozognak,
pontosabban a művészi torna és a gim-
nasztika mozdulataival kísérik beszédü-
ket. A mozgás annyira domináns volt,
hogy gyakran megfeledkeztünk a cse-
lekményről, s gyönyörködve néztük az
akrobatikus mutatványokat.

Ezzel az őrült. a teljesítménysportok
világára utaló képsorral végül mégiscsak
sikerült világosan kifejezniük, hogy
mennyire utálják azt a világot, amelyben
mindenki állandóan ,.mozgásban van",
abszolút fitt, mert különben kiütik, le-
győzik. Megmutatják, hogy ennek a
nyüzsgésnek, állandó harcnak semmi
értelme sincs, mert még az egyszerű em-
beri szerelmet sem teszi lehetővé.

A nyugat-berliniek Daniil Charms
művei alapján összeállított előadásukkal
egy eddig ismeretlen vagy csak hallo-
másból ismert író világával ismertettek
meg. Akik valahogyan hozzájuthattak és
elolvashatták a sztálinizmus áldozatául
esett író műveit. Charmsot a fekete hu-
mor és a groteszk egyik legnagyobb mes-
terének, valamint a szürrealizmus és az
abszurd színház előfutárának tartják.

A kollázs egyes jelenetei sajátos hu-
morú, kronologikus áttekintését adják a



kornak, a cárizmus megdöntésétől a negy-
venes évek elejéig. (Charms 1942-ben halt
meg a leningrádi blokád alatt - éhen
pusztult a börtönben.) Kezdetben a ko-
mikus elemek dominálnak. A II. világhá-
ború előtti évek komor változásával pár-
huzamosan Charms humora is egyre sö-
tétebb és kétségbeesettebb lett. Az egyes
jelenetek általában hétköznapi módon
indulnak, aztán egy pillanat alatt abszurd
helyzetté alakulnak át. A csoport ezeket a
jeleneteket semleges díszletfalak között
játssza, melyek egy-egy képpel vagy
festménnyel felékesítve cári palotatermet
vagy munkástanácsi irodát jeleznek. A
játszók a korhű divatot enyhén karikírozó
jelmezt viselnek. A színészek fan-
tasztikusan jól mozognak, táncolnak,
játszanak, zenélnek.

A műhelytalálkozón a társművészetek
életébe is bepillanthattunk. Kiderült, hogy
e területeken is sok a megújító
próbálkozás, de a prózai színház műve-
lőihez hasonlóan a fiatal bábosoknak,
táncosoknak és operaénekeseknek is
kemény harcot kell vívniuk, hogy elkép-
zeléseiket színházuk vezetőivel és az irá-
nyító szervekkel elfogadtassák.

A Wismari Puppentheater A szűz, a
matróz és a d iá k című előadása tipikus
példája ennek. Az együttesnek ez volt az
utolsó produkciója, mert a helyi műve-
lődéspolitikai szervekkel szemben a szu-
verén létjogosultságukért folytatott har-
cukban alulmaradtak, és így az együttes
felbomlik. Nagy kár, mert a látott pro-
dukció alapján nagyon tehetséges, sajátos
stílust képviselő társulatról van szó.

A nézőtérrel szemben egy melegházi
fóliából készült „fal" zárja le a teret. Kö-
zepén icike-picike szobabelső látható. Az
átlátszó fóliafal mögött zegzugos folyosók
vehetők ki. A fehér fénnyel meg-világított
térkompozíció riasztó, kiúttalan labirintus
hatását kelti, ugyanakkor valami különös,
sejtelmes ragyogás árad belőle. A
szobában egy fiatal lány bábfiguráját
látjuk, amelyet három színész mozgat. A
lány nagy igyekezettel készíti kelengyéje
egyik darabját. A figura nagyon finoman
megmunkált, rendkívül szép és nőies. A
színészek fantasztikus összjátékot
nyújtanak. García Lorca andalúziai
kisvárosban játszódó egyfelvonásosa
csodálatos interpretációban jelenik meg
előttünk. Ez a hajadon olyan világban él,
amelyben jelenét és jövőjét egyaránt a
szigorú külvilág határozza meg. E világ
normáit és gondolkodás-módját anyja
közvetíti számára. A lány szakadatlanul
várakozik az esküvőjére. Anya és lánya
kapcsolatát is a külvilág játékszabályai
határozzák meg. Viselkedésük emiatt tele
van rejtett indulatok

kal. A lány elkeseredésében a fantázia vi-
lágába menekül. Ott a szabad érzelmek és
a vágyak uralkodnak. Képzeletben kétféle
férfi szerelmét ismeri meg: a matrózét,
akinél a fizikai erő dominál és a diákét, aki
intellektusával igyekszik meghódítani a
lányt, akinek egyik eset-ben sem sikerül
vágyai szerint cselekednie, mert
képzeletében sem tud szabadul-ni anyja
tilalmaitól és parancsaitól.

Az általam látott táncszínházi produkció,
Elke Paul és Thomas Guggi kétszemélyes
színházának Találkozás és jelenlét
(Begegnung und Dasein) című előadása a
mai rohanó életről szól. Arról, hogy az
emberek észre sem veszik egymást, de ha
igen, akkor csak zavarják egymást. A
partnerkapcsolatokat is ez jellemzi. Egy-
más legyőzése, az uralkodni vágyás válta-
kozik a pillanatokig tartó szeretetvágy-
gyal. Ilyenkor „produkálják" magukat,
anélkül, hogy igazi reakciót várnának
partnerüktől. Az előadás érdeme, hogy
erről az ismerős témáról a mimika, a
gesztusok és a mozdulatok nyelvén újat
tud mondani. A két színész virtuóz játé-
kában leleplezve látjuk viszont saját moz-
dulatainkat. Példaképük láthatóan Pina
Bausch.

Az új utakat kereső zenés színházak
közül a Ralph Oehme (szövegíró, rendező)
vezette Lipcsei Kammermusiktheater
emelkedik ki. Oehme Thomas Heyn
zeneszerzővel együtt több rendhagyó
operát alkotott. A lipcsei színház a kü-
lönböző ábrázolási formák szintézisére
törekszik. Produkcióikban ezért tudatosan
átlépik a műfaji határokat. A találkozón a
Világ - Ünnep - Já t é k - (Welt - Fest -
Spiele) és a Marsyas című produkcióikat
láttam. A második jobban tetszett. A
színház irányába történő elmozdulás és a
zenei határok tágítása számomra gyakran
nagyon idegenül hatott. Úgy éreztem, az
énekesek technikailag ugyan eleget tudtak
tenni az új éneklési követelmények-nek,
de színészileg kevésbé, mert a rendezőnek
nem sikerült megtalálnia az új zenei
műnek megfelelő színpadi ábrázolási
módot.

A találkozó végén a résztvevők úgy
érezték, hogy szakmailag kevés újat láttak
és tanultak. A legtöbben Jo Fabian
előadásait tartották az egyetlen új gondo-
latokat és formai megoldásokat tartalmazó
színházi megnyilatkozásnak. Az
országban létező társadalmi problémák,
valamint a színházi struktúra és irányítás
merevsége miatt többen nagyon sötéten
látják a hagyományos látás- és ábrázo-
lásmódtól eltérő előadások jövőjét.
Némelyek kifejezetten hivatástudat-
krízisben szenvednek. Ebben a helyzet-

ben már egymás munkái és problémái
iránt sem tudtak igazán érdeklődni. Igy a
„fiatalok színháza" sem a színpadon, sem
az elméleti vitákon nem jelent meg igazán.
Ennek oka az is lehetett, hogy ez a
találkozó sem teremtett igazi műhely-
munkára alkalmas feltételeket. Itt is a
fesztiváljelleg dominált. Az előadások
közötti rövid szünetekben nem jöttek létre
igazi műhelybeszélgetések. Ennek persze
személyes okai is voltak: senki sem akarta
azt a színházat kritizálni, ahol dolgozik
vagy dolgozni szeretne. De a viták
színvonalán az is érződött: az emberek
nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy
nyilvános keretek között nyíltan és szak-
szerűen vitatkozzanak.

A találkozó legnagyobb hiányossága az
volt, hogy bár gyakorlati színházi emberek
számára rendezték, nem biztosítottak
számukra alkotási-kísérletezési
lehetőséget, pedig ehhez minden feltétel
adott volt: számtalan játszóhely, bemu-
tatásra váró darabok és nagy számban
összegyűlt színészek, rendezők, díszlet-
tervezők. A videovetítéseknek óriási si-
kerük volt; a szakmai előadások viszont
vagy elmaradtak, vagy különösebb vissz-
hang nélkül zajlottak le. A rendkívül heves
szakmai tanácskozásokon főként
strukturális problémákról volt szó. Egy-
értelműen kiderült: a fiatalok nagyon
rosszul érzik magukat a városi színházi
rendszerben. A legtöbben nem hisznek
abban, hogy ez a rendszer kisebb változ-
tatásokkal, például stúdiószínházak lét-
rehozásával lényegesen megreformál-ható
lenne. Egyetlen lehetséges megoldásnak
azt tartanák, ha a művelődéspolitikai
irányító szervek egyetértő támogatásával
megteremtenék az úgynevezett szabad
színházi társulások jogi alapjait. Aztán
majd a piaci mechanizmusok kijelölnék a
további fejlődés útját. A realistábbak a
jelenlegi struktúra megújítását tekintenék
megoldásnak.

A találkozó résztvevői Iétrehoztak egy
„szóvivői csoportot", melynek az a fel-
adata, hogy a fiatal színházi alkotók poli-
tikai és gyakorlati érdekképviseletét lássa
el. A Színházi Alkotók Szövetségének
vezetősége elismeri ezt a csoportot mint a
fiatal szövetségi tagok érdekképviseleti
szervét, és egy általuk választott képvise-
lőjüket kooptálja az elnökségbe. A Szö-
vetség vezetősége - a lehetőségeknek
megfelelően - anyagi és pénzügyi eszkö-
zöket is biztosít a csoport munkájához.

Csak bízni lehet abban, hogy ilyen és
ehhez hasonló érdekképviseleti szervek
létrehozásával sikerül olyan strukturális és
művészi feltételeket teremteni, amelyek
között ezek a fiatal alkotók meg-
valósíthatják művészi elképzeléseiket.


