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A

bu-Dzabiban, az Egyesült Arab Emírsé-
gek fővárosában 1993. április 5. és 16.
között tartották a III. Színházi Fesztivált
az Arab-öböl Együttműködési Tanácsa
(G. C. C.) pártfogásával. A rendezvényt

z Információs és Kulturális Minisztérium
zervezte Abdulrahman EI-Szaleh irányítása
latt.

A Színházi Fesztiválon nem csak az Arab-
böl államai - az Emirátusok, Bahrein, Omán,
atar, Kuvait, Szaúd-Arábia - vettek részt, bár
z esti előadásokat ezek reprezentáns együtte-
ei adták. Szinte a teljes arab világ megjelent az
lméleti vitákon: főként marokkói, egyiptomi, szí-
iai vezető színházi szakemberek. A külvilágot,
ontosabban Európát, két meghívott képviselte:
arlos Tindemans, a Színházi Kritikusok Nem-
etközi Szövetségének jelenlegi elnöke, és e be-
zámoló készítője. Nem véletlen, hogy magyar
endéget fogadtak. Hazánk ugyanis az elmúlt
ét évtizedben rendszeresen módot adott arab
zínházkutatók posztgraduális képzésére, a
andidátusi cím elnyerésére. Az itt végzettek ko-
oly vezető pozíciókban dolgoznak az ottani

zínházi életben, az egyetemeken. A kapcsolat
egerősítése mindenképpen hasznosnak ígér-

ezett.
Természetesnek kell tekintenünk, hogy a ki-

ontakozó arab színjátszás világirodalmi tájéko-
ódásról is tanúságot tesz, mint azt az Arab Emi-
átusok egyik társulata is bizonyította a Csehov
attyúdalában (rendező: Habib Ghallem) látható
rett alakításokkal. A Színész Arlecchino-jel-
eze némi magyarázatra szorulna. Csehov
alkhasz jelmezében képzelte el a figurát. Le-
etséges azonban, hogy az arab közönség szá-
ára a commedia dell'arte-öltözet érthetőbbé

ette az „öreg bohóc" alakját.
Többszörös szövegadaptáción ment keresz-

ül Kafka A perének alapanyaga, melyet Kuvait
gyüttese Husszein Muszallam rendezésében
agy ambícióval, nagyméretű szürrealista szín-
adképben mutatott be. Az André Gide készítet-
e színpadi változatot fordították le arabra; ebből
észült az előadás - néha rögtönzöttnek tűnő -
zövege. A tragikomédiáról a hangsúly kétség-
elenül a komédia felé tolódott el. Az eredeti mű
yomasztó hangulata - az előadást záró akasz-
ásos öngyilkosság pillanatainak kivételével -
nkább parodisztikus-humoros hatást keltett.

Egészen más jellege és hangulata volta saját
örnyezetből vett és annak látványvilágában
egjelenített témáknak. Az ománmaszkatiak

nak „a kóró és a kismadár"-típusú láncmeséjét,
az Utazása kulcs megszerzésére című darabot a
lehető legegyszerűbb jelenetezéssel és moz-
gással állította színpadra az együttes. A szíriai
szerző, Walid Ikhlászi A cirkusz című parabolá-
ját, amely a hatalom és a művészet keserves
kapcsolatáról szól, változatos eszközökkel állí-
totta színpadra a bahreini társulat két tagja, a Po-
rondmestert is játszó rendező, Jaszir Sazif és az
akrobatikusan ügyes törpe színész, Dzászin Al-
Dhámin. Nagyon érdekes népdráma szólalt meg
az AI-Shardza-i együttes Gazda, vigyél a túlsó
partra című darabjában (szerzője Ismail Abdal-
lah, rendezője Dzeniál Matar), amely a közelmúlt
hétköznapi viszonyait mutatta fel realista színpadi
eszközökkel, ugyancsak a hatalom és a kiszol-
gáltatottak közötti feszültségekről szólva, tragi-
kus végkifejlettel. Nagyon hatásos, eszközeiben
kiegyensúlyozott volta szaud-arábiaiak produk-
ciója, A visszatérés, amelyben egy vándorúton
lévő család történetét a szereplők, a darab zenei -
hangszeres és énekes - hátterét is szolgáltatva,
meglepően egységes színpadi összművészettel
jelenítették meg. Végül értékes szintézist mutatott
fel Abdulrahmán AI-Mennái darabja, a Dhain
halálának körülményei (Steinbeck: A gyöngy
című elbeszélése nyomán), a katari társulat
előadásában. Hibátlan adaptációval hazai

A kuvaiti Nemzeti Színház előadása. A per
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környezetbe helyezve, önálló alkotásként, kitűnő
szcenikai formát kialakítva, a fesztivál talán leg-
egységesebb produkciója volt.

A változatos műsornak megfelelően az elő-
adások stílusa is széles skálán mozgott. A leg-
egyszerűbb, szinte a múlt század elejének játék-
modorát megtartó stílustól (Utazás...), a realista
ábrázoláson át (Dhain halála...; Gazda...), az el-
vont stilizáló megoldásokig (A cirkusz, A per),
sokféle szín jelent meg. Különösen, ha ezekhez
még hozzászámítjuk a fesztivál nyitó „gálaest-
jét", amelyen iskoláslányok tánccsoportjától a
népi zenekarokon és férfitáncokon (például
kardtáncosokon) át az európai középkor mimo-
szaira emlékeztető népszórakoztatók hatásos
jeleneteiig váltották egymást a számok.

A fesztivál délelőttjein, illetve délutánjain el-
méleti vitákon csaptak össze a vélemények.
Ezeken az arab színházi világ olyan nagyra be-
csült egyéniségei vettek részt, mint az egyiptomi
Ahmed Abdul-Halim és Mohammed Hasszan
Abdullah, a bahreini Ibrahim Golom, vagy a ku-
vaiti Szulejmán EI-Shatti, illetve Hamdi EI-Dzabri
(egyike a Magyarországon végzett diákoknak;
jelenleg a kuvaiti' egyetem tanára). Nagy tisztelet
övezte a szíriai Nemzeti Színház igazgatóját,
Aszad Fudhát és Szaad Ardast, a kairói egyetem
tanárát.

Témaként az !Öböl-államok színházi életének
a „változó világban" elfoglalt helyzetét határoz-
ták meg. Ezen belül sok szó esett a különböző
nehézségekről, a politikai, világnézeti, vallási
eredetű eszmei korlátozásokról. Emellett megvi-
tatták az egyes előadásokat is. Mint az az egyik
produkcióval kapcsolatban kiderült, a helyi nyel-
vek használata megnehezíti a megértést; már-
pedig erre, Marokkótól Szíriáig és Egyiptomtól a
legdélibb arab államokig terjedő óriási terület né-
peinek sokfélesége miatt, mindig számítani kell.


