
SUMMARY

AASE-DÍJ
Gobbi Hilda halála előtt közérdekű célú
alapítványt tett. Az akaratát rögzítő okirat-
ban a következőket írta:

„Színészi pályafutásom során számos
kiemelkedő színészegyéniséget ismerhet-
tem meg, egy-egy alakításukat ma is őr-
zöm, gazdagabb vagyok általuk.

Sajátossága a színészi munkának, hogy
a főszereplő több felvonáson keresztül
vonja magára a figyelmet. Az epizodistá-
nak csak néhány perce-pillanata van; tö-
mörít, mint az író, amikor epigrammát
alkot.

Az emlékezetes percek, pillanatok, sza-
vak, mozdulatok »főszereplői«, az epizo-
disták részére alapítom az Aase-díjat."

Az alapítvány alaptőkéjének kamataiból
évente az előző évadban legjobb epizód-
alakítást nyújtó két-két színésznőt és szí-
nészt részesít Aase-díjban az odaítélésé-
ről döntő héttagú szakmai bizottság.

Első alkalommal Sólyom Kati, Hacser
Józsa, Horváth József és Mentes József
kapta meg díszes oklevél kíséretében az
ötvenezer forintos díjat.

KONCZ ZSUZSA a Film Színház Muzsikánál
kezdte pályáját 1963-ban; azóta is a hetilap

munkatársa. Monogám természet, hűségesen
kitart szakterülete, a művészetek mellett.

Színházi fotósként hittel vallja, hogy a szerepe
lényegét megragadó színész lelkébe, agyába

szeretne belelátni. A Várszínház próbáján
készült fotója Ráckevei Annát, Eörsi István

Antigoné-drámájának címszereplőjét
ábrázolja. A hősnőt, aki szenvedőn és mégis

elszántan, szinte mementóként tartja maga
előtt megbilincselt kezét. És aki mögött

fölsejlik a hatalom napszámosa:
az egyenruhás őr.

Kazettajogdíj
Mint az talán nem eléggé közismert, min-
den eladott üres video- és magnókazetta
után bizonyos százalékú jogdíjat
elkülönítenek. A hivatalos állásfoglalás
szerint „a díjak előadóművészeknek járó
részét a Szerzői Jogvédő Hivatala
Művészeti Szakszer-vezetek
Szövetségének utalja át. A Szövetség az
így befolyt összeget - a művészeti
szövetségek javaslataira is figyelem-mel -
az előadóművészek támogatására, jóléti
és közösségi céljaira fordítja."

A Magyar Színházművészeti Szövetség
elnöksége többször tárgyalt arról, hogy
kéri a kazettajogdíjjal kapcsolatos műve-
lődési miniszteri rendelet módosítását, oly
értelemben, hogy a színházi területre jutó
kazettajogdíjból fele-fele arányban,
egyenlően részesedjen a Magyar Színház-
művészeti Szövetség és a Színházi Dolgo-
zók Szakszervezete.

A kéréssel a szakszervezet is egyetért,
mivel a Művészeti Szakszervezetek Szö-
vetségének neve és fölépítése is megvál-
tozott, és a rendelet az eredeti előírás
szerint nem hajtható végre.

A szövetség elnökségének kérelmét
megerősítette a Magyar Színházi Intézet
igazgatója is, mivel az egyre szűkülő
anyagi lehetőségek mellett gyakorlatilag
lehetetlen az intézet egyik lényeges alap-
funkciójának ellátása, az előadások kép-
rögzítése. Ennek a feladatnak elvégzésé-
hez a jogdíjakból számítana az intézet
anyagi támogatást.

A Magyar Színházművészeti Szövetség
a jogdíjakból befolyt összeget elsősorban
segélyezésre és szakmai célokra szeretné
fordítani. Mindenekelőtt a színházi elő-
adások videorögzítésére, archiválására,
szakmai rendezvényekre, szakmai tanul-
mányutakra, külföldi kapcsolatfelvételre,
kiadványok támogatására stb.

A többszöri írásbeli kérésre azonban a
Művelődési Minisztériumból még csak
válasz sem érkezett.

Judit Szántó:
The primaeval Lulu in Hungary
The Katona József Theatre was the se-
cond to perform, after Peter Zadek

'
s Ham-

burg performance, the original version of
Frank Wedekind's Lulu-plays, Pandora's
Box.

About the author of Lulu
Connected to the previous review, we
publish some characteristic writings by
and about Frank Wedekind.

Tamás Tarján: Hand-stand
György Schwajda's play The Miracle has
been revived by Budapest's József Attila
Theatre.

Péter P. Müller:
The Threepenny Opera in a cinema
Bertolt Brecht's The Threepenny Opera
premiered at Budapest's Comedy Theatre.

István Nánay: A Trio of Actors
The review compares the performance of
Thomas Bernhard's. Ritter, Dene, Voss as
seen at the Dunaújváros Premiere Stage
and the same production transferred to
Budapest's Radnóti Miklós Theatre.

László Zappe:
Parody or no parody-that is the question
William Shakespeare's Hamlet has been
revived at Békés County's Jókai Theatre.

Mikhail Bulgakov
On the occasion of the 40th anniversary of
Bulgakov's death we publish excerpts
from his diary, contemporary reviews on
his play The Turbin Family, as well as a
review by István Sz. Sándor, entitled
Dance of death and calvary on a produc-
tion of The Master and Margarita as pro-
duced by the Arvisura Company.

Gerald Eades Bentley:
Censorship in Shakespeare

'
s Time

This is a topical excerpt of The Play-
wright's Profession in Shakespeare's Ti-
me, a monography by U.S. university
professor G. E. Bentley.

Erzsébet Bogácsi: Censorship today
In connection with the previous study here
follows an excerpt of the author's vet
unpublished book, about Hungarian cen-
sorship of the recent past.

A Chamber of Actors
has been established
We publish informative material on a new
union founded for safeguarding the actors'
interests.


