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EDINBURGH '91
A Guinness-féle Rekordok Könyvében a

legkövérebb amerikai hamburger és a
leghosszabb ideig tartó zuhanyozás
között lapul az edinburgh-i fesztivál,
mint a világ legnagyobb, évenként meg-
rendezett művészeti eseménye. Az arányait te-
kintve páratlan összművészeti találkozó, a há-
rom héten át tartó átláthatatlan programáradat
atmoszférája minden évben felkavarja Edin-
burgh egyébként lassúbb és hűvösebb légáram-
latait.

A fesztivál, amelyet 1947-ben alapított né-
hány angol és skót amatőrtársulat, hivatalos és
alternatív programból áll. ,,A fringe lényege a
spontaneitás és a művészi alkotás szabadsága.
Ennek legkisebb korlátozása is megölné a feszti-
vál szellemét" - nyilatkozta évekkel ezelőtt Alis-
tair Moffat, az egykori igazgató. „Amint Salz-
burgnak ott van Mozart vagy Bayreuthnak Wag-
ner, Edinburgh-nak soha nem voltak óriásai, s
épp ez lett jellemzője" - írja egy kritikus. Semmi-
lyen mérték vagy szempont nem szelektál, bárki
eljöhet, hogy megmutassa magát, persze saját
kockázatára.

A társulatok Voronyezstől Oszakáig, Bom-
baytől La Pazig a színházi világegyetem legkü-
lönbözőbb bolygóiról érkeznek, hogy a rájuk po-
tenciálisan eső másfél néző előtt megváltsák a
világot. A fesztivál majd fél évszázados története
során megfordult itt jó néhány világhírű együttes
is, így a Berliner Ensemble, a Royal Shakes-
peare Company vagy Roger Planchon társulata.
Placido Domingo és Maria Callas énekelt itt, s
vezényelt Claudio Abbado, Leonard Bernstein,
André Previn vagy Lorin Maazel. Itt mutatkozott
be Nyugaton először Tadeusz Kantor társulata,
játszották a musicalkirály, Andrew Lloyd Webber
fiatalkori zsengéjét Józsefről és ama bizonyos
szélesvásznú álomkabátról, innen indult világ-
hódító útjára Tom Stoppard azóta klasszikusnak
számító modernje Rosencrantzról és Guilden-
sternről.

Művészet és műkedvelés között itt szinte le-
hetetlen választani. Amint a társulatok és az ide
látogató turisták, a műfajok megoszlása is igen-
csak változatos, bolhától az elefántig terjed, akár
egy hatalmas, nyüzsgő állatkertben.

A város otthont ad egy dzsessz-, egy könyv-
és egy filmfesztiválnak is, valamint több tucat
képzőművészeti kiállításnak. Állandóan történik
valami izgalmas esemény: népünnepély, sár-
kány- és léggömberegetéssel, minden évben
ezreket vonzó szuper tűzijátékkal, vagy a nép-
szerű Military Tattoo, amely igen jellemző az or-
szág image-ére. Az utóbbi hagyományhű kato-
nai parádé, militáris operett, monstre revü, amely
mindig tartogat valami különlegességet: új-zé-
landi masírozó leányalakulatokat vagy hongkon-
gi zenés-táncos egységeket. A produkciót es-
ténként kétszázötvenezer szerencsés néző cso-
dálhatja meg.

A hatvanas évek elején még csak félszáz
együttes képviseltette magát az akkoriban in-
kább zenei, mintsem színházi fesztiválon, 1991-
ben pedig már több, mint ötszáz társulat vett
részt csaknem ezer produkcióval a „nagy buli-
ban". Naponta ötszáz előadás közül választha-
tott, aki képes volt rá, s a három hét alatt majd-
nem tízezer előadást tartottak száznál is több
helyszínen kora reggeltől a másnap hajnali órá-
kig. Az elenyésző számú professzionális színház
mellett szerepel a helyszínek közt kávéház, éj-
szakai dzsesszklub, templombelső, gay-bár, la-
katlan sziget XII, századi romokkal, magánlakás,
könyvesbolt, parkban felállított sátoróriás, nem
beszélve a rögtönzött szabadtéri bemutatókról
vagy utcai performance-okról.

A munkáspárti városi tanács idén felemelte a
támogatás összegét, s a helyi vállalkozók két-
szer annyit dobtak össze, afesztivál mégis finan-
szírozási gondokkal küzd. Frank Dunlop, aki
majd egy évtizede vezényli a hatalmas show-t, a
jövő évtől átadja helyét Brian McMasternek. Az új
fesztiváligazgató szerint a hiányzó pénzt fantázi-
ával kell pótolni, s nem a jegyárak emelésével. E
humánus és tiszteletre méltó hozzáállás azért is
figyelmet keltheti, mert a legócskább társulat hely-
árai is kezdenek pimasz módon felfelé ívelni.
Három hét alatt a fesztivál ötvenmillió font sterlin-
get jövedelmez - persze az üzletembereknek, a
vendéglősöknek és a szállodatulajdonosoknak.

A klub- és kocsmaélet igen élénk, hajnalig tele
az utca emberekkel, majd reggel minden kezdő-
dik elölről. Mintha e néhány hétre száműzték vol-
na a városból az alvást. Minden harmadik ember
valamiképp afesztivál résztvevője. Menj végig a
High Streeten, s ha akarod, ha nem, minden ut-
casarkon egy halom szórólapot nyomnak a ke-
zedbe. (A szemeteskukák igencsak tömöttek.)
Színház az egész város, mégpedig a szó legtá-
gabb értelmében, s ez a felülmúlhatatlan kaval-
kád évente több tízezer látogatót vonz a „Szelek
Városába".

Szinte lehetetlen feladatra vállalkozik, aki be-
számolót akar írni a fesztiválról. Még a legszor-
galmasabb firkász is csupán a csaknem ezer
produkció elenyésző hányadát képes végignéz-
ni. Én magam hatvanhárom többé-kevésbé vé-
gignézett előadás alapján kísérelem meg össze-
foglalni mindazt, amit a fesztiválról gondolok, s
kiválasztani azt a néhány produkciót, amely tin-
tára érdemes.

A pálma Kelet-Európáé

E több, mint félszáz előadás alapján úgy tűnik,
mintha megfordult volna a szél, és az utóbbi évti-
zedek radikális, újító áramlataival szemben fúj-
na. Egyfajta újkonzervativizmus hódít. Sokan

visszatérnek a klasszikusok biztos menedéké-
be, hiszen a jó öreg Shakespeare-re mindig szá-
mítani lehet. Csak éppen nincs mit mondaniuk
róla és vele. Mások dilettáns módon próbálkoz-
nak a XX. század avantgárd különböző iskolái-
val.

Úgy tűnik, a színház elvesztette radikalizmu-
sát, ellustult és szabadságra ment. Az Egyesült
Államok „kifilmezte" magából Vietnamot, s most
már nyugodt lelkiismerettel ítélkezhet más nem-
zetek felett, Thatcher asszony és követői Ma-
gyarországra járnak fokhagymáért, Kelet-Euró-
pa viszont abba a nehéz helyzetbe került, hogy
végre beszélhet. Csak éppen miről és hogyan?!
Lassan megtanuljuk, hogy sokkal könnyebb ellen-
állni, mint szabadnak lenni. A legújabb problé-
mák érvényes és izgalmas megfogalmazása
még várat magára, de azért mindenhol találni
egy-egy jó társulatot.

Mindenesetre büszkén könyvelhetjük el, hogy
még mindig mi visszük el a pálmát, a legjobb elő-
adások nagy részét Kelet-Európából importál-
ták, s több nyugati társulat is tőlünk szerezte be
alapanyagát. A hivatalos programban az idén
három orosz, két lengyel, egy cseh és egy román
produkció vett részt. Az év különleges szenzáci-
ója Tadeusz Kantor utolsó előadása volt, ame-
lyet több, mint száz kritikus a fesztivál legjobbjá-
vá választott.

Kantor a hetvenes évek elején jutott el először
Nyugatra, nem állami meghívásra, hanem ma-
gánembere k támogatásával. 1976-ban talán
leghíresebb produkcióját, a Halott osztályt mu-
tatták be az edinburgh-i fringe-en. A hivatalos
programban azonban utolsó előadásával szere-
pelt először. A Ma van a születésnapom alakjai a
régi Kantor-szeánszokból ismert, visszatérő fi-
gurák; a végső búcsúra magukkal hozták korábbi
énjüket, tárgyaikat, vágyaikat és mindig meg-
újuló halálukat. A befejezetlen szeánsz már cí-
mével is stílusosan zárta le a „halálszínház" mes-
terének életművét. A színpadon most betöltetlen
űr tátong, maga az alkotó hagyta el teremtmé-
nyeit. E személyes világegyetem motívumai és
figurái nem élhetnek tovább az alkotó nélkül.
Halálával a lengyel színház nagy korszaka zárult
le végérvényesen. (A darab New York-i
előadásáról 1991. decemberi számunkban
közöltük Jan Kott kritikáját. A szerk.)

A hivatalos program másik sztárja a Craiovai
Nemzeti Színház társulata volt, amely egy, a
közvéleményt évszázadok óta izgató, alapvető
fontosságú kérdés megválaszolására vállalko-
zott: vajon mi lapul Lady Macbeth retiküljében?!
Ubu Rex with Scenes from Macbeth (Űbü király
Macbeth-részletekkel) című előadásuk Romániá-
ban nagy port vert fel politikai párhuzamai miatt.

Silviu Purcarete készítette az adaptációt, ren-
dezte az előadást, valamint ő tervezte a jelmeze-
ket és a díszletet is. A szemétdombi uralkodópár
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kegyetlenül éles parabolája olyannyira általános
érvényű, hogy nem kellett erőltetett párhuzamot
keresni egy, a közelmúltban gyászos véget ért
romániai uralkodópárral, s épp ez az, ami az elő-
adás előnyére vált: sikerült elkerülnie az olcsó
vagy túlságosan direkt aktualizálásokat.

Purcarete a Shakespeare-drámából vett
részleteket sem használja erőszakoltan. A Jarry
darabja és a shakespeare-i stílus közötti párhu-
zamok egyértelműek, nyers felmutatásuk érdek-
telenné és lapossá tenné az előadást. A rendező
tehát nem párhuzamokat von, csupán a megfe-
leltetésekben rejlő groteszk színpadi lehetősé-
geket és a dramaturgiai hasonlóságokat hasz-
nálja ki.

A felújított Empire Színház előterébe lépő né-
zőket Lady Macbeth és férje fogadják eleven
szoborként. Macbeth fehérre mázolt, sápadt
arccal, hatalmas bárddal a kezében áll, míg asz-
szonya az előtér oldalán felállított üvegkalitkába-
zárva eszelős arckifejezéssel reszeli vérvörös
körmeit. A szünetben a megtébolyodott lengyel
királyné tolja egy rokkantkocsiban félbehasított
férjének néma szellemét, s amikor holdkóros sé-
tája közben egy oszlop útját állja, eszelős
sikoltozásba kezd. Ezenközben Übü papa és
neje díszes felvonulást rendeznek a büfében és a
folyosókon saját koronázásuk tiszteletére.

A dinamikus, szellemes produkció fényét
emeli a két főszereplő, Ilie Gheorghe (Übü papa)
és Valler Dellakeza (Übü mama) alakítása. Az
előadás végig követi Jarry drámáját, s csak
utóbb bonyolódik a képbe a skót királyi pár és a
csúf, torz testű, meztelen boszorkánytrió. Végül
a két szál sajátos vízióban egyesül: Übü papa és
Übü mama zaklatott párbeszéde közben, Ri-
chard Strauss felfokozott zenéjére, a tébolyodott
férje által halálra üldözött Lady Macbeth kacsá-
zik vissza a színpadra otthagyott retiküljéért.

Klasszikusok biztos
menedékében

Egy egészen fiatal angol csoport tagjai, Alex
Harland, Katie London és Uri Roodner arra vál-
lalkoztak, hogy a Richard Demarco Galéria kis
padlásán életre keltsék az orosz irodalom egyik
alapművét. A Tottering Bipeds Theatre Com-
pany (Tántorgó Kétlábúak Társulata) névre hall-
gató trió nem Gogol valamelyik színművét vá-
lasztotta, hanem azt a köpönyeget, amelyből - s
ebben Dosztojevszkij óta biztosak lehetünk -
mindnyájan előbújtunk. A rendkívül jó dramatur-
giai érzékről tanúskodó adaptáció a társulatot
alapító Katie London munkája. A „tántorgó kétlá-
búak" csöppet sem orosz lelkük ellenére megle-
pően jól adják és veszik a lapot. Annyira, hogy

akár néhány kelet-európai színház is tanulhatna
tőlük, s talán többen megértenék, miért is írta
Csehov színművei elé a „komédia" szót. A
londoni illetőségű társulat leplezetlen szándéka
a szórakoztatás. A commedia dell'arte harsány,
szögletes stílusa, a populáris szórakoztatás
keveredik a stilizált brechti eszközrendszerrel.
Produkciójuk az idei fringe talán legjobb
előadása volt.

(A köpenyegyébként régi ismerős Edinburgh-
ban. Tavaly némiképp félresikerült balettválto-
zata szerepelt egy híres amerikai társulat elő-
adásában, az élő táncosok egyik legnagyobbi-
kával, Rudolf Nurejevvel a főszerepben.)

A Grupa Chwilowa nevű társulat előadása, A
Stop in the Desert (Megálló a sivatagban) len-
gyel-orosz koprodukcióban jött létre: K. Boro-
wiec és J. Luzynski lengyel rendezők választot-
ták ki a két orosz színészt, a filmekből is ismert
Alekszej Zajcevet és Irina Nabatovát. Lírai kom-
pozíciójuk a lengyel avantgárdot és a Ljubimov-
féle Taganka Színházzal fémjelezhető, legjobb
orosz színházi hagyományokat ötvözi. Az elő-
adás az orosz irodalom klasszikusainak szöve-
gein alapul: Dosztojevszkij, Gogol és Csehov vi-
lága találkozik benne.

Idős férfi álla színpad szélén, szakadt, hosszú
kabátban. A nézőtér fényei kialszanak, s ő elin-
dul. Tépett kabátját lassan, szertartásosan vé-
gigvonszolja a padlón, s annak egész felületére
borítja. A gigantikus „álomkabát" a történet fő-
szereplőjévé válik. Akakij Akakijevics köpönye-
géből előbújik az egész XX. századi kelet-euró-
pai történelem. A padlóra egy szerencsétlen csil-
lagzat alatt született világbirodalom széthulló
térképe borul, amelynek hasítékai alól a múlt
szimbolikus tárgyai bukkannak elő.

A térképen két ember keres egy helyet, ahol
letelepedhetne. Amint a sivatagban kóborolnak,
más „köpenyesekkel" is találkoznak: Gogol fá-
zós Hivatalnokával, Shakespeare gonosz Púpo-
sával és Dosztojevszkij Gazemberével. Emlékek
idéződnek fel, múlt és jelen képei, rövid kis etű-
dök gépzongorára. Ösztönök, hitek, beteljesü-
letlen álmok, szerelmek, örömök és könnyek, te-
hetetlenség és lázadás metaforikus színtere a
térkép.

Alekszej Zajcev arcán nyomorúság és hihe-
tetlen tartás, méltóság és önuralom, hit és oro-
szos jókedv váltakozik. Irina Nabatova hol a min-
denséget megidéző varázsló asszisztense, hol
fiatal feleség, melankolikus, gondoskodó vagy
mogorva. Fájdalmas dalaiban örökre elveszett
dolgok keserűségét énekli meg.

Lábuk elé ömlik a történelem összes szemete.
Örök reménytelenség és lemondás keveredik
kétségbeesett, szánalmas utópizmussal. Csöp-
pet sem patetikus, inkább elégikus rekviemmel
búcsúzunk a történelem e remélhetőleg mind-
örökre lezárt periódusától.

A tudattalan sírkamrájában

A második világháború után újjászülető lengyel
színház izgalmas kezdeményezése volt Wladys-
law Jarema Groteska nevű társulata, amely „bá-
bok és élő színészek színházának" nevezte ma-
gát. Egy dél-lengyelországi kisváros, Bielsko-Bi-
ata Teatr Banialuka nevű társulata ezt a tradíciót
folytatja. A lengyel avantgárd népszerű alakja,
az irodalomesztéta, grafikus és prózaíró, Bruno
Schulz Sanatorium at Sand-Glass (Szanatórium
a homokóránál) című elbeszélés-gyűjteménye
alapján készült Solitude (Magány) című produk-
ciójuk „forgatókönyve".

Jozef, a Magány főszereplője, az egyetlen
beszélő figura. A többiek arctalan démonok, akik
a hallucinációkat életre keltik. Mozgatják a bábo-
kat, meghatározhatatlan tömegként veszik körül
Jozefet, mindenhol, mindenben jelen vannak,
sohasem hagyják egyedül. A hátsó tér artisztikus
homályában bújnak meg, onnan tűnnek elő, míg
végül szertefoszlanak.

Jozef szanatóriumban haldokló apját látogat-
ja meg, s ezen a különös, elfeledett helyen, időt-
len tárgyak és foszladozó emlékek között csa-
pongó gondolatai elmúlt pillanatok, múltbéli ké-
pek szilánkjait vetik a felszínre. A tudattalan sír-
kamrájából feltörő groteszk, gyönyörű és félel-
metes hallucinációk medúzaként tapadnak lük-
tető agyának falára. Álomszerű látomásként ele-
venedik meg egy titkokkal teli, személyes min-
denség: Bruno Schulz rejtélyes, költői világa.
Végül az őrület és irrealitás határán mindenhon-
nan Jozef apjának aszott, vén figurája tűnik elő;
kibújik az asztalból vagy tépett madárként buk-
dácsol a férfi feje fölött. A pecsenyéről beszél,
amely megfeküdte a gyomrát, s most szörnyűsé-
ges fájdalom gyötri. Majd egyszer csak betoppan
érte „jól kiérdemelt" halála, hogy gyomorbajától
örökre megváltsa. Minden jót, apám! - búcsúzik
Jozef, majd elhagyja a szanatóriumot, s vonatra
száll. Többé nem gyötrik arctalan szorongások,
gyermekkori emlékek, elfojtott, be nem teljesült
vágyak.

Álom és valóság, borzongató realitás és való-
szerűtlen csodák homályos birodalmába kerü-
lünk, amelyet a színpadi világítás, a sötét és vilá-
gos színek játéka juttat érvényre. Schulz prózája
a lengyel zsidó életből táplálkozik, álmai, félelmei
egyaránt oda vezethetők vissza. Őt magát a má-
sodik világháborúban a nácik gyilkolták meg.

Az előadás vendégrendezője François Laza-
ro, akinek Párizsban saját társulata van. A terve-
ző, Jerzy Zitzman egykor Kantor asszisztense
volt. Az előadást tehát voltaképpen két együttes,
a Teatr Banialuka és a Compagnie François La-
zaro hozta létre.

A fringe egy másik előadása valamelyest szin-
tén Kelet-Európához kapcsolódik. Egy főiskolá-
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sokból álló angol társulat, az Aspects Company
Brecht Kaukázusi krétakörét Blues Chalk Circle
(Blues krétakör) címmel, „musicalesített" válto-
zatban mutatta be. A tizenkét amatőr színész
Mark Bishop rendezésében Gary Hargreaves
blues-alapú zenéjével helyettesítette az eredeti
szongokat, s a brechti technikát megtartva, de
egyszersmind újragondolva ültették át korunk-
ba. A díszlet egyszerű: emeletes fémtribün,
amelyen a zenekar helyezkedik el, vagy épp a
jelenetben nem szereplő színészek lógatják a
lá-bukat. Számos szereplő tapasztalatlansága
el-lenére az előadás, az adaptációnak, a
zenének és a két főszereplőnek köszönhetően,
a fringe egyik legérdekesebb produkciója volt.
Julian Kerridge pillanatra sem lankadó
lendülettel, állandó vibrálással és mozgással
kelti életre az ezerarcú, megfejthetetlen,
ösztönösen bölcs Azdakot, a Grusét alakító
Francesca Ellis pedig az a ritka színész, aki
minden technikai tudás, gyakorlat és tapasztalat
nélkül, egyszerű jelenlétével képes hipnotikusan
elkápráztatni a közönséget.

Magyarok Edinburgh-ban

Magyarországról eddig csupán egyetlen társulat
szerepelt meghívottként a hivatalos program-
ban. A Magyar Állami Operaház balettkara elő-
ször 1963-ban utazott Edinburgh-ba, s legutóbb
1982-ben járt ott Presser Gábor rockbalettjével, a
Próbával. 1989-ben a Vujicsics és a Mákvirág
Együttes lépett fel a fesztivál zenei részében.
1990-ben az olasz származású mecénás, Ri-
chard Demarco három magyar előadást hívott
meg galériájába: Tasnádi Márton rendezésében
A Kékszakállú herceg várát, valamint a Termé-
szetes Vészek Kollektíva két produkcióját, a Te-
remtőt és A győzelem tegnapját. Eleven tér című
bemutatójukat 1986-ban tartották, s most ezt a
régebbi előadást hozták ki Edinburgh-ba.

A Természetes Vészek Kollektíva a rítust, a
szertartást, a test metafizikáját állítja középpont-
ba. A kéttagú társulat 1984-ben alakult. Árvai
György a Képzőművészeti Főiskola színházter-
vező szakán, Bozsik Yvette az Állami Balettinté-
zetben végzett. San Franciscótól Párizsig a világ
legkülönbözőbb városaiban jártak már, most
Ausztráliába, Spanyolországba és Izraelbe ké-
szülnek. Itthon sajnos kevésbé ismerik őket.

Az Eleven térben a végsőkig szűkítik a teret:
egy 155X85X52 centiméteres, egyetlen szí-
nésznyi üvegdobozra. A létezés ilyen térfogatba
való sűrítése metaforikus világegyetemet alkot,
amelynek börtönében mozog a Teremtmény. Az
üvegre tapad, s életterének teljes birtokbavéte-
lével próbálja kitágítani azt. Apró mozdulatai gör-
csösek. Nemtelen és kortalan. Nem tudni,
ember-e vagy állat. Kínlódásában születés és
halál.

Craiova - Übü király

A szavaktól lecsupaszított „body art", a test
művészete, a finoman kidolgozott gesztus- és
mozgásrendszer, a fizikai aspektusok végsőkig
való kitágítása és térbe való kiterjesztése teszi
izgalmassá Bozsik Yvette és Árvai György mun-
káját. A nézőtéren ülve csaknem egy órán ke-
resztül feszülten figyeljük a Lény lassú, csendes
vergődését, amely fokozatosan átsugárzik be-
lénk, s ott érezzük magunkat az üvegkalitkába
zárva, a létezés velünk született meztelenségé-
ben.

Árvai György ősi ritmusokat idéző, zaklatott

experimentál s zenéje, Bozsik Yvette zavarba ej-
tő őszinteségű, finoman kidolgozott mozdulatai,
fizikai-mentális közelsége és meztelen kiszol-
gáltatottsága, a kezdeti és végső magányosság
áradása, mind mélyen visszhangzik tudatalat-
tinkban - abban a megfoghatatlan, végtelen tar-
tományban, amelynek átléphetetlen határán túl
elfeledettnek hitt titkok, több ezer éves tapaszta-
latok, elfojtott vágyak és félelmek élnek, s ezek-
nek csak egészen elhanyagolható része szűrőd-
het át tudatunk nappali tartományába. Ezt a má-
sik tartományt, az éjszakait hozza fényre a Ter-
mészetes Vészek Kollektíva valamennyi munká-
jában.
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Mély szomorúsággal kell - a teljesség kedvé-
ért - megemlíteni egy másik magyar színház
részvételét is. Az RS9 Stúdiószínház társulatá-
nak a lengyel avantgárd két groteszkje, Gombro-

wicz Operettje és Wyspiański Mennyegzője esett
áldozatul. Az amatőr társulat különös sajá-
tossága, hogy a legnagyobb jóindulattal sem ta-
lálni közöttük akár csak egyetlen, e névre méltó
színészt.

A „futottak még" kategóriába sorolnék három
produkciót, amelyeket pedig nagy várakozás
előzött meg.

A Ring around the Ring (Körtánc a Ring körül)
Wagner művének modern balettváltozata, Mau-
rice Béjart kissé megkésett, önmagát ismétlő ko-
reográfiájával, fél házakkal ment. A wagneri mű
metafizikus tartományának befogadását nehe-
zítette, hogy ha megkíséreltük a mennyezet kö-
zelében, igen trükkös módon „elrejtett" szöveg
halvány betűit követni, előbb-utóbb meggémbe-
redett vagy kifacsarodott a nyakunk.

A japán Ninagawa Company sajnos nem is-
mételte meg tavalyi előadásának jogos sikerét. A

Tango at the End of the Winter (Télvégi tangó)
unalmas nosztalgiája, vizes melodrámája, köz-
helyes és erőtlen helyzetei a darab írójának, Ku-
nio Shimizunak róhatók fel, bár az ezúttal
európaiakkal dolgozó japán mester színészvá-
lasztása sem volt túlságosan szerencsés.

Steven Berkoff, az amerikai ellenművészet
ünnepelt zsenije, akiről egyszer valaki azt írta,
hogy Olivier óta senki sem volt képes egyénisé-
gét úgy átvinni a színpadra, mint ő, szóval ez az
angol születésű, zsidó származású, amerikai il-
letőségű fenegyerek most aztán megmutatta,

ami meg mutatható. A Kvetch (az angol-magyar
szlengszótár szerint jelentése: rinyáló, vernyá-
koló ember) című komédiát - amelyre már elő-
vételben szinte az összes jegy elkelt - ő írta,
rendezte és hihetetlen exhibicionizmusával ő is
ripacskodta végig a saját maga szórakoztatásá-
ra írt főszerepben. Az amerikaiak tömegneurózi-
sát, szorongásait, sajátos nihilizmusát s a hét-
köznapi élet ürességét, idegenségét megmutat-
ni szándékozó előadás nem több ócska kabaré-
nál, lapos bohóckodásnál.

Szavak helyett pantomim, tánc,
akrobatika

A XX. század vége felé egyre többen keresik a
színház vizualitásra építő útjait. A hitelét vesztett
szótól a beszédes test felé fordulnak, a panto-
mim, a tánc, az akrobatika alapelemeit építik be
dramaturgiájukba. A következő három előadás
más-más módon egyesíti a kifejezés ilyetén for-

máit (bár az Eleven tér, vagy akár a Magányis kö-
zéjük sorolható).

Az üres színpadon szürke ballonkabátos férfi.
Lassan mozog, kíváncsian szemléli az őt körül-

vevő világot, majd a megfelelő pillanatban meg-
áll, és kinyitja bőröndjét, amelyből önmaga lép
elő. Különös találkozás. Igen kínosan érzi magát
saját társaságában, szeretné azt a „másikat"
visszagyömöszölni a bőrönd mélyére, de kísér-
letei sorra kudarcot vallanak. „Ő" eljött, megér-
kezett. Amint egymással dulakodnak, hirtelen
feltűnik egy harmadik én, aki a megszólalásig
hasonlít saját magára, csak épp egy kicsit ala-
csonyabb önmagánál. Egyre és egyre többen
lesznek, egyik kisebb, a másik nagyobb magá-
nál, s ez még csak a kezdet...

Ez volt a Compagnie Philippe Genty tavalyi

bemutatójának, a Derivesnek (Eredetek) nyitó
kép(telenség)e. Az 1961-ben alakult társulat vé-
gigjárta az öt kontinenst a Broadwaytól Szinga-
púrig. Alain Clément, Patrick Henniquau, Agnes
Neel és Emmanuel Plassard a társulat négy tag-
ja. A „forgatókönyveket" Philippe Genty írja, és ő
is rendezi az előadásokat. Az apró részletekig
ki-dolgozott, finom, egyszerű és szimbolikus
mozgásokat Mary Underwood tervezi, s a
zeneszerző, René Aubry személye is állandó. A
XX. századi ember meghasonulásait, belső
odüsszeiáját, a tudatalatti szabálytalan
működésének vízióit tárják elénk egészen
egyedülálló látványvilágban, az anyag
felhasználásának szellemes rafinériáival.

Most egy korábbi előadásukat, a Désirs Pa-

rade-ot (Vágyparádé) hozták el, amely három fő-
tételből és három közjátékból áll. A tételcímek:

Báb, Szédülések és Nyugágy-keringő. A közjá-
tékok börleszkszerű etűdök, amelyek a három
főtételt egészítik ki. A tiszta vizualitást csupán
egyetlen helyen törik meg szavak. A földgömb
tetején, nyugágyban ücsörgő fiatalember kiáltja
el magát, amikor a beáramló huzat majdhogy-

nem lesodorja „trónusáról": Csukd be az ajtót!
Elhagyott csomagból babaszépségű nő bújik

elő. A csomagolópapír körülöleli, magába ol-
vasztja és megemészti őt, miközben tökéletes
metamorfózison átesve - Kafka Gregor Samsá-
jához hasonlóan - pókasszonnyá változik, ro-
varszerű, alattomos lénnyé. Később - miután
elkábította és megalázta a színpadon megjelenő
arctalan férfiakat -, álomszép pillangóvá válto-
zik, de saját szépségének tudata extázisba ejti,
magához vonzza a fény, s ez elkerülhetetlenül
pusztulásához vezet.

Genty színpadán az anyag esztétikumának
alapvető szerepe van. Ahhoz az ősi hithez tér
vissza, amely lélekkel ruház fel mindent, s e hit
segítségével közelíti meg a metafizikust. Szerinte
egy esernyő, ha kimozdítjuk mindennapos
szerepéből, akár rendőr is lehet. A felnőtt „ateis-
ta" ugyan nem fogja elhinni, hogy a tárgy valóban
létezik és mozog, de az mégis képes áthatolni tu-
datának falán, hogy tudattalan félelmeinek biro-
dalmában visszhangozzék. Ez Genty elmélete.
El lehet vetni, de szimbólumrendszere, varázsla-
tos látványeffektusai, az élettelen életre keltése,

úgy is mint „fekete mágiájának" alaptételei, min-

denki számára befogadhatók.
Két sötét kabátos alak ül egy sír szélén. Ami-

kor megemelik kalapjukat, látjuk, hogy nincs fe-
jük. Egymásnak háttal ülnek. Meg akarják sem-
misíteni egymást, letaszítani a feneketlen mély-
be, mindenfajta fizikai érintkezés nélkül, pusztán
mentális hatalmukkal. Végül a sírba zuhannak,
egyszerre, végleg, s nevetésük tompán vissz-
hangozva távolodik. A sírt önmagukra zárják. Az
idő áll, a mélyből füst gomolyog. Hirtelen robba-
nással a sírkő kiszakad helyéből, s a gigantikus
bombafelhő egy magzatforma alakot lök ki ma-
gából. A magzatszerű lény megdermed, össze-
esik, saját szédülése a mélybe taszítja. Még né-
hányszor feltűnik és visszazuhan. Az idő mozdu-
latlan. Átlátszó, folyékony anyag ömlik szét a
színpadon, körülveszi, beburkolja a magzatot,
amely egy abszurd koreográfiában megismétli a
fajok evolúcióját.

A látványvarázslatokat Genty a „black theatre
system" segítségével teszi borzongatóan hite-
lessé. Ezzel a világítástechnikával olyan fényfa-
lat teremtenek, amely mögött az ember láthatat-
lanná válik. Egyik pillanatról a másikra tűnnek elő
tárgyak és emberek, s ugyanígy olvadnak hirte-
len a semmibe. Víziói elkápráztatnak. Egy ben-
nünk létező világegyetem homályos labirintusá-
ba viszik a nézőt, s tudatával együtt tudattalanját
is mozgósítják egy másikvalóság befogadására.

Akinek Svájcról.csak egy óragyár, egy bank
vagy egy tucat legelésző tehén jut eszébe, men-
jen el és nézze meg a Mummenschanz névre
hallgató társulat egyik előadását!

óriási, testetlen kezek húzzák szét a függönyt.
Méreten felüli dugó üldöz egy félénk konnektort,
végül egymásra találnak s egyesülnek a fény
egyenletes váltakozásának ritmusára. Sötét,
világos, sötét, világos, sötét, világos.

Oscar Schlemmer Bauhaus-művész találta ki
a svájci társulat nevét. A Mummenschanz a Gen-
tyéhoz hasonló vizualitásban, látványtrükkök-
ben keresi a valóság absztrakt megragadásának
eszközeit. Nyelv nélküli nyelv szólal meg színpa-
dukon, figuráik leginkább Klee és Miro alakjaihoz
hasonlíthatók. Kinetikus, mozgatható „szobro-
kat" alkotnak, amelyek saját életüket élik. Hab-
szivacs szörnyetegek trappolnak keresztül a
színpadon, vécépapír emberek vallanak szerel-
met egymásnak, nem beszélve a dugó és a kon-
nektor említett megbotránkoztató szexuális vi-
szonyáról.

A társulat alapítói, Bernie Schürch és Andres
Bossard 1969-ben tartották első előadásaikat
diákszínházakban, fillérekből. Clownesqueeket,
farce-okat adtak elő, abszurd becketti dia-
lógusokkal. Később a turnék során a nyelvi prob-
lémák miatt a beszélő részeket valami mással
akarták helyettesíteni, s így született végül e sza-
vak nélküli színház. Felléptek a Muppet Show-
ban, s feltűntek egy svájci együttes videoklipjé-
ben is az MTV-n. Legutóbb szabadtéri Faust-elő-
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A skót televízió „Skócia angolositása" című
műsorában a skót kultúra egyre erőteljesebb
eróziójáról, az angolok erőszakos térhódításáról
beszélt. Ám a két nemzet közötti időtlen idők óta
tartó viszály ellenére mindez a közhangulatban
egyáltalán nem érzékelhető, s a fesztivál köszöni
szépen, jól érzi magát, él és virul, az idelátogató
érdeklődők és társulatok pedig láthatóan nem
unatkoznak, annak ellenére, hogy - miközben a
felszívott pénz mennyisége s a társulatok száma
évről évre nő - egyesek már temetik a fesztivált.
„Ugyanazok az arcok, ugyanolyan stílusokkal
térnek vissza évről évre, ugyanazzal a rivalizá-
lással és gyilkos féltékenységgel" - írja egy nem
éppen elragadtatott kritikus. Az igazság valahol a
szélsőséges vélemények között helyezkedhet

A Philippe Genty Társulat előadása Edin-
burgh-ban

el. A fesztivál valóban nem hat már a reveláció
erejével, mint akár csak tizenöt-húsz évvel ez-
előtt, aránylag sok az irritálóan szemét produk-
ció, mégis minden évben akad néhány előadás,
ami miatta színházbolond úgy érezheti, hogy ér-
demes volt nekivágnia Edinburgh-nak.

Hajdanán a fringe tartogatta a nagy meglepe-
téseket, a csámcsognivaló botrányokat és az
igazán revelatív produkciókat. Évekig kemény
harc dúlt a hivatalos program szervezőivel, akik
kijelentették, hogy szó sem lehet tűzszünetről

mindaddig, amíg afringe meg nem ígéri, hogy
távol tartja magától a „mocskot". Ma különös és
jellemző módon az arányok megváltoztak, a
szerepek átértékelődtek. A fringe legnagyobb
része érdektelen és színvonaltalan, viszont a
hivatalos program mindig tartogat valami igazi
szenzációt, amelyen vörösre tapsolhatja kezét a
nagyérdemű.

Végezetül pedig: az „edinburgh-i banzáj" ta-
gadhatatlanul társadalmi esemény, lezselézett
hajú, világmegváltó tekintetű műkedvelők és a
sznobizmustól jócskán áthatott sajtó találkahe-
lye, de egyszersmind lehetőség a világszínház
néhány izgalmas társulatának és jellegzetes
áramlatának megismerésére is.

adásban szerepeltek a taorminai görög színház-
ban.

Ami megkülönbözteti egymástól a két társula-
tot, az egyértelműen Genty zsenialitásában rej-
lik. A rendkívül ügyes és rafinált szcenikai trükkö-
kön, szellemes vizuális bravúrokon s a tárgyak
„egzisztenciájának" zavarba ejtő értelmezésén
túl Genty rendkívül mély, metafizikában gyöke-
rező gondolatisággal teszi szorongatóvá és em-
lékezetessé szürreális világát, amire a Mum-
menschanz nem képes. Az ötletek és a meghök-
kentő bravúrok náluk végül színes leggömbként
pukkannak szét.

Egy francia társulat, az Archaos Circus a ma-
ga egyedülálló világával a római cirkusz rafinált
kegyetlenkedéseinek atmoszféráját idézi. A Kü-
lönlegességek cirkuszának nevezett társulat
évek óta vendégszerepel Edinburgh-ban. Legú-
jabb őrületük címe: BX-91 - Beau comme la
guerre (BX -91- Szép, minta háború). Hatalmas
sátruk alatt megelevenedik a civilizáció összes
elmebaja. A cirkusz körporondja az élet shakes-
peare-i „globe-ja", tragikus bohócok és bohókás
hősök világa. A cirkuszban csak határhelyzetek
léteznek: fent és lent, veszély és biztonság, élet
és halál.

Úgy tűnik, az emberek kívánják a felszabadító
és megkönnyebbítő borzalmakat, szeretik, ha a
legvadabb effektusokkal sokkolják érzékeiket.
Az Archaos szótárának néhány alapfogalma:
anarchia, rombolás és téboly. Eszeveszett bo-
hócok, torz és félelmetes gépóriások, a sátor-
ponyvát nyaldosó, kövér lángok, fülsiketítő zene,
bizarr jelmezek, kedélyeket felszító erotikus jele-
netek, szépség és borzalom, hallucinációk és
valóság keveredik eklektikus, színpompás ka-
valkádban. Az amerikai Mad Max típusú erő-
szakfilmek stílusa, s a mindig visszatérő elem:
lángba borult autók félelmetes robbanásainak
zaja, amely irreálisan dübörög dobhártyánk fa-
lán, végigborzolja idegszálainkat és felforrósítja
testünket.
Panem et circenses? Maradjon nekünk a cir-
kusz!


