
UNIÓFESZTIVÁL: EGY EURÓPAI UTÓPIA

Október 22-e és november 8-a között Budapesten rendezik meg az Euró-
pai Színházak Uniójának második találkozóját. A tömören fogalmazott hír
alig sejteti a benne rejlő információ értékét. Magyarországon sohasem
rendeztek színházi találkozót nemzetközileg magasan jegyzett, hivatásos
társulatok részvételével. Bár időnként sor került kimagasló együttesek
vendégjátékára, de többnyire esetlegesen, a körülményeknek kiszolgálta-
tottan, például amikor szerencsés földrajzi fekvésünk folytán egy-egy elő-
adás világturnéjának útvonalába estünk. (S még ilyenkor is előfordult,
hogy Bécs és Belgrád között át-ugrottak bennünket.) Másfelől köztudott,
milyen hatást tett a magyar színházra egy-egy világhírű társulat
bemutatkozása, így a hatvanas
években a Berliner Ensemble,
ugyanebben az évtizedben és a
hetvenes évek elején a Royal
Shakespeare Company
vendégjátéka, de említhetnénk
Giorgio Strehler vagy Roger
Planchon és mások rendezéseit
is. Ezek az alkalmak, ha olykor
általános lehangoltság vagy
éppen parázs viták következtek
is utánuk, kikerül-hetetlen
mércét állítottak a magyar
színház elé.

Most először lesz lehető-
ségünk - alig több mint két hét
leforgása alatt - egyidejűleg
kilenc jeles európai színház
egy-egy produkciójával
megismerkedni. Az Európai
Színházak Uniójának jelenleg
tizenkét tagja közül tíz
mutatkozik be Budapesten. (A
tizedik a Katona József
Színház, amely a Kamra teljes
repertoárjával vesz részt a
fesztiválon.) Az olvasóból s
valószínűleg majd a nézőből is
kikívánkozik a kérdés: milyen
erőt, milyen minőséget képvisel
ez a tíz (tizenkét) színház? Ez
volna az európai A-válogatott?
Az elit csapatok seregszemlé-
je? Az európai legjobb tizen-
kettő? Ha komolyan fölten-

nevetségesen hasonlítanánk
ahhoz a turistához, aki a
londoni National Galleryben
besiet a lesötétített
különszobába, ahol Leonardo
da Vinci Sziklás madonnája
található, és anélkül, hogy
egyetlen pillantást vetne a képre, megkérdezi a teremőrtől, hány fontot ér.
Az Unió tagjai értékes szín-házak. Rajtuk kívül más értékes színházak is
vannak Európában, amelyek egyelőre nem csatlakoztak a társuláshoz.

Mi az Unió, és milyen céllal jött létre? Elődjének a párizsi székhelyű,
Jack Lana és Francois Mitterand patronálta Európa Színházat tekinthet-

jük. A francia kormány anyagi támogatásának jelentős része volt abban is,
hogy 1989-ben, Giorgio Strehler elnökletével megalakulhatott az Európai
Színházak Uniója. Szellemi vezérmotívuma az az álomkép, amely az egy-
ségesülő Európát a kulturális értékek mentén képzeli el. Ebben az ábránd-
ban a gazdasági-politikai integráció, a multinacionális cégek, bankok és az
Egyesített Európai Paradicsomművek valósága kiegészül a különféle kul-
túrák, adott esetben színházművészetek közkinccsé válásának utópiájá-
val közösségben föloldódó ál talános színházku lt

áról van szó, épp ellenkezőleg, a különböző helyeken létrejött, egyedi
értékek kölcsönös termékenyítő hatásáról. E cél érdekében az Unió

tagjai a lehető legszorosabbra
fűzik kapcsolatai-

tapasztalatokat, műveket
és alkotóművészeket
serétnek, együttműködésüket
kiterjesztik a drámaírás, a
rendezés, a színész-
mesterség, a szcenika, a
koreográfia legkülönbözőbb
területeire, rendszeresítik a
kölcsönös vendégjátékokat, s
évenként fesztivált rendez-nek
a tagok valamelyikének
otthonában és szervezésé-
ben. Az első találkozót tavaly
novemberben tartották Düs-
seldorfban.

Az Unió nyitott és szabad
társulás. Deklarált célkitűzé-
sein túlmenően esélyt kínál a
színházi emberek és a nézők
találkozására. A düsseldorfi
fesztiválon megható volt ér-
zékelni a közönség lelkes ér-
deklődését és a részt vevő
társulatok tagjainak mohó
vágyát, hogy láthassák egy-
más produkcióit, még ha csak
saját föllépésük után, egy
rövid fölvonás erejéig is.
Október végén, november
elején Budapest kétségkívül
Európa színházi fővárosa
lesz. Nem feledkezhetünk
meg arról, hogy ezt a
lehetőséget sohasem
kaphattuk

volna meg a Katona József
Színház nemzetközi rangja
nélkül. Minden bizony-nyal
számos vendég érkezik ez
alkalomból hozzánk, a vezető
színházi lapok elküldik

munkatársaikat, Budapesten ülésezik az AICT (a Színikritikusok
Nemzetközi Szövetsége) végrehajtó bizottsága. A fesztivál alatt a magyar
színházművészet zavartalanul üzemel, történetesen ugyanebben az időben
mutatkozik be első három előadásával az újdonatúj Művész Színház.

Kölcsönösen tükröt tartunk egymásnak: két hétre megvalósul egy európai

színházi utópia.


