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Üdítő színfoltvolta sok komolykodó produkció
között a Csörgő kő című hangköltészeti műsor,
amelyet Markku Hoikkala verseire készített a
Vattakabátos fiúk nevű együttes. Négy fiatalem-
ber angol, német, francia, spanyol és finn nyel-
ven szólaltatta meg a szövegeket, amelyekhez
meghökkentő asszociációkkal társították a cse-
lekményes vagy látványelemeket. Humor, vad
ritmusok, professzionalizmus és magas fokú ze-
neiség jellemezte az előadást.

A legérdekesebb az a két produkció volt,
amelyben az alkotók mitológiai történetek mai
megszólaltatásának lehetőségét keresték. A
helsinki Q-Teatteri Szophoklész Oidipusz Kolo-
noszban című tragédiáját stúdióelőadásként
mutatta be. A keskeny és hosszú játéktér két ol-
dalán alakították ki a nézőteret, s egyik végébe
ültették a színész-zenészeket. A szereplők régi-
módi, viseltes munkásruhában játszottak, a
megszólalások természetesek, egyben emeltek
voltak, s ha kellett, a pátosz sem hiányzott belő-
lük. A kórus tagjai úgy mulattak, mintha valamely
helybeli kocsmában lettek volna, de egy pillanat
alatt a közösség felelős képviselőivé váltak. Hal-
latlanul erős kontaktus alakult ki a szereplők kö-
zött; egy-egy fejmozdulatba, szemvillanásba,
táncos lépésbe egész replikákat sűrítettek. Kre-
ón, Thészeusz és Oidipusz összecsapásaiban
hol az intellektuális érvelés, hol a vad és fékezhe-
tetlen indulat dominált. Az előadás bármely
alternatív színházi fesztiválon esemény lehetne.
(Nem így az együttes másik produkciója, A sóha-
jok völgye, amely egy család és egy falu közös-
ségének történetét meséli el, méghozzá úgy,
hogy a sok apró jelenet egyik része 1963-ban, a
másik 1983-ban játszódik. A rengeteg szereplő
és az állandó időbeli ugrások megnehezítették a
cselekmény követését, s az Oidipuszt jellemző
drámaiság ebből az epikus jellegű műből
teljesen hiányzott.)

Nemcsak kuriózumnak tetszett a genfi Thé-
átre Spirale vállalkozása: egy soknemzetiségű,
afrikaiakból, távol-keletiekből, európaiakból álló
együttes a finnek nemzeti eposzát, a Kalevalát
állította színpadra. Az eposznak számos drama-
tizálása ismert - hogy csak ami Thália színházi
verziónkra vagy a televízióban többször látott
filmsorozatra utaljak -, de alighanem egyiknek
sem sikerült a művet olyan mélyen és a lényegig
hatolva megközelítenie, mint ennek a svájci tár-
sulatnak, amely a Kalevala naiv világát, termé-
szeti világképét, szertartásait az afrikai népek ri-
tusain, szokásain és mentalitásán átszűrve mu-
tatta be. A két egymáshoz nagyon közeli világ
nyilvánvalóan nem pontosan ugyanazt jelenti -
különösen a finn nézőnek nem -, de a lényeg
csaknem azonos. A közönség zavartan nevet-
gélt, amikor Veinemöinenként fekete színész
siklott be sítalpon a színpadra, de fokozatosan
elvarázsolódott, amikor a játékosok felidézték a

történet egyéb epizódjait, amikor megjelenítet-
ték a világ teremtésének aktusát, amikor a
szín-pad közepén lévő tócsán átúszva, kúszva
jelentek meg a szereplők, amikor a rozoga
vitorlás bajba került, mert a színészekben
ugyanaz a naivitás és bonyolultság,
természetesség és mély-értelműség nyilvánult
meg, mint az olvasmány-élmény alapján
megismert epizódokban és szereplőkben.
Mindezen túl: intenzív, kifejező és dinamikus az
az afrikai alapú zenei kíséret, amely
hangzásában, ritmikájában természetesen egé-
szen más, mint az északi népek zenéje, de ép-
pen elemi erejénél fogva sokkal közelebb áll az
eposz világához, mint a Kalevalához írt műdalok
tömege.
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Amikor a műsorban felfedeztem ezt a Kezde-
tek című genfi produkciót, aztán a megnyitó ün-
nepségen részleteket is láttam belőle, hazai be-
idegződéseim alapján arra számítottam, hogy a
finn közönség fanyalogva fogadja, sőt egyesek
nemzeti eposzuk meggyalázásának tartják majd
az előadást. Nem így történt. Nyitottan közelítet-
tek ehhez az előadáshoz is, akár a többihez. Ez a
nyitottság és előítéletmentesség irigylésre mél-
tó. Ugyanakkor az is igaz, hogy a tolerancia nem
mindig párosul biztos értékorientációval, s ez -
az előadások összességének gondolatiságát és
színvonalát figyelembe véve - egy kicsit ag-
gasztó. Ez a jelenség ugyanis egyre kevésbé te-
kinthető lokálisnak.
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utoljára. 1991-ben éledt újjá a seregszemle, de
már Kontakt néven. Az első alkalommal orosz,
német, cseh, szlovák és lengyel színházak ver-
senyeztek, majd a következő esztendőben egy-
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Valentyina Szvetlova (Olga), Jelena Boriszova
(Irina) és Jelena Sztarodub (Mása) a Három nő-
vérben - moszkvai Pokrovka Színház

re szélesebb lett a részt vevő országok köre. Má-
ra a Kontakt Európa egyik legjelentősebb szín-
házi eseményévé vált.

Az 1994-es találkozó az észt Fiatalok Színhá-
zának Rožewicz-bemutatójával, a Fehér házas-
sággal kezdődött, amelyen a szerző is jelen volt.
A fiatal rendező, Elmo Nüganen előadásának

alapszíne a fehér. A kissé eklektikus stílusú dísz-
letek legfontosabb elemei a puha, fehér párnás,
csipkés dunyhás ágyak, amelyeken Bianka és
Paulina szövögeti álmait eljövendő életéről. A mű
vígjátéki helyzeteit gyakran váltják fel szomor-
kás-tragikus hangvételű jelenetek. Suhannak a
fehér ruhák, repülnek a csipkés kalapok, az ár-
tatlanság egyszerű szimbólumai. A darab záró-

Regina Razuma a Sade márkinében - rigai Új
Színház

jelenetében az esküvő után magukra hagyott fia-
talok tanácstalanul szemlélik a hófehér ágyat. A férj
elszánja magát, s ruhadarabjaival félénkségét is
levetve bebújik a párnák közé. Az ifjú feleség
azonban némi töprengés után visszaveszi
mirtuszkoszorúját és fátylát, s az időközben le-
bocsátott fehér tüllfüggöny mögött maga is szinte
leheletfinom csipkévé válva „kikúszik" a szín-
padról: hátul, a kitárt ajtókon távozva belevész az
este sötétjébe.

Ezalatt kint, a szabadban az utcaszínházak
léptek fel. A középkori házacskák fölött hatalmas
piros és kék szörnyetegek úsznak, a fákon óriási
csillagszórók sziporkáznak, a vár alatt zajló „üt-
közethez" több százan asszisztálnak. A Plastici-
ens Volants francia utcaszínház sárkányok élet-
halál viadalának megelevenítésével csábította a
nézőket régi mesék világába.

Másfajta „harcmodort" képviselt A próféták
siralma című türkmén előadás, amely a bibliai Jó-
zsefnek és testvéreinek történetét dolgozta fel. Az
ashabadi Fiatal Nézők Színházának produkciója
az egzotikum és az érzelmek erejével hatott.
Berdikuli Amansechet látványvilága és a legjobb
fiatal alkotó címmel díjazott Ovlakuli Holzsaguli
rendezése a találkozó egyik legkülönlegesebb
élménye volt. (Ugyanennek a színház-nak A
homok asszonya című előadása már távolról sem
sikerült ilyen jól, mert Abe Kobó regényéből
vontatott és nehézkes adaptáció született.)

Megoszlott a nézők véleménye a holland Mark
Kingsford Határeset című „vicckoktéljáról";
egyesek túl könnyűnek találták a pantomímele-
meket felhasználó börleszket, amely életre kelt
fiókok, rosszmájú televíziók s egyéb eszközök
segítségével rajzolt torzképet gyarlóságainkról,
kicsinyességünkről. Chaplin e kései utódának
bravúros előadása azt is érzékeltette, hogy bár-
mely pillanatban ujjászülethet az a világ, amely
szürke rekeszeibe és félelmetes pecsétjei közé
zárhat bennünket.

Nagy várakozás előzte meg a moszkvai Pok-
rovka Színház bemutatkozását Csehov Három
nővérével. Az előadás kezdetén a rendező,
Szergej Arcibasev a parányi térben összezsúfo-
lódott nézőket névnapi ünnepségre invitálta,
hosszú asztalon pezsgő, szendvicsek, gyü-
mölcstálak várták a vendégeket. A nézőktől kar-
nyújtásnyira játszódott a három lány szomorú te-
hetetlenségének tragédiája. Arcibasev színháza
néha talán túlságosan könnyes; a szép és finom
előadásban kicsit fájdalmasabbak a mosolyok és
több a sírás, mint ahogy Csehov képzelhette. (Az
előadás második díjat, a Mását játszó Jelena
Sztarodub színészi díjat kapott.)

A másik várva-várt bemutató Eimuntas Nek-
rosius Puskin-rendezése volt. A vilniusi színház
előadásának színpadán egy valamikor jobb na-
pokat látott zongora áll, e körül játszódik a három
egyfelvonásos, mindenekelőtt Mozart és Salieri
in-
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tellektuális párviadala. Úgy izzanak a két férfi kö-
zött zajló párbeszédek, mint azok a meggyújtott
gyufaszálak, amelyek vitájuk közben szállnak,
röpködnek és kihunynak. A Don Juan egyik jele-
netében, a címszereplő és Laura közötti szerelmi
csata megjelenítésekor a két szereplő úgy feszül
egymásnak, hogy mellüknek egy tőrt támaszta-
nak, s anélkül, hogy érintenék egymást, lassan, a
dialógus ritmusában forognak - ez a szerelmi
ütközet mintha a flamenco fojtott erotikáját idéz-
né. A Pestis egyik szereplőjének is a zene és a
tánca meghatározója, holott a Lány néma. Nagy
szemek, naiv copfocska. Játszik és játszanak
vele. Némán kerget egy biciklikereket, s néma-
ságában is hallatlanul kommunikatív. Nekrosius
rendezésében (amely a fesztivál fődíját kapta) a
mozdulatok, a sóhajok, a lépések, minden zené-
vé változik, s az olykor barokkosan csavart meló-
diák mélyén is, legbelül megszólal egy tiszta és
egyszerű dallam. S a dallamokon túl az előadás
az érzelmektől tépett, lázasan mindent akaró
embert mutatja be, aki apró darabokból rakja
össze a világmindenséget.

Hasonlóan különösnek, bár tematikájánál
fogva kevésbé izgalmasnak, ugyanakkor viszont
a legfestőibb előadásnak ítélték a lett Új Színház
Sade márkiné-bemutatóját. Hófehér falak, két
sorban karcsú fehér oszlopok - ebben a térben
mozogtak a leírhatatlan szépségű kosztümökbe
öltöztetett, elképesztő parókákat viselő nők, akik
más-más módon kötődnek a meg sem jelenő hír-
hedt márkihoz. Az előadás tele van gyönyörű pil-
lanatokkal: a vér vörös rózsaszirmok alakjában
buggyan ki a szereplők száján; Charlotte, a szo-
balány - miután a többiek szamurájnak öltözte-
tik - fehér porcelántálat hoz be, leteszi a földre,
megmártja benne a kezét, s a vér végigfolyik a
kezén, karján; az utolsó jelenetben a megörege-
dett nők színes ruhacsodák helyett krémszínű
leplekbe öltöznek, a parókák helyén őszi tüll-le-
velek ékeskednek, a vágyak áttetszővé válnak,
nem marad más utánuk, mint tömérdek fehér se-
lyemszirom, amelyet Sade márkiné szór szerte-
szét, miközben a lebegő-elúszó alakok filmsze-
rűen eltűnnek előlünk.

Az Isten hozott a falunkba !című belorusz elő-
adás helyszíne egy villamosremíz. Pufajkás, gu-
micsizmás falusiak pallókon, fémvázakon, tar-
goncákon egyensúlyozva elevenítenek meg egy
rémséges világot. Mindenki fut, menekül, éne-
kel, verekszik, a főhőst bolondokházába zárják,
vallatják... A nézők is menekülnek, a második
részt már meg sem lehetett tartani. Csalódás volt
a grúz Szentivánéji álom is, amely Edinburghban
ugyan nagy tetszést aratott, de Toruńban nem.
Bár az előadás nincs híján a jó ötleteknek,
egészében véve túl harsány és erőszakos.

A fesztivál legeredetibb egyénisége megtisz-
telő címet - méltán - az Egyesült Államok-beli
Roman Paska kapta. Paska 1979 óta járja a vilá-

Par Heimdal a stockholmi Marionett Színház
Strindberg-előadásában

got egyéni hangvételű bábelőadásaival, ame-
lyekben a bergmani pszichológia, Pasolini
érzékenysége és a becketti abszurd ötvöződik.
Toruńban két előadással is szerepelt. A
stockholmi Marionett Színház társulatával
Strindberg Kísértetszonátáját mutatta be, A világ
vége pedig egy-személyes produkciója. A
Kísértetszonáta pará-

nyi színpadán három fekete ruhás, cilinderes,
esernyős alak: az egyik háttal áll, a másik egy
ládát cipel, a harmadik kezében egy hajdani
híres szépségből múmiává aszott vénasszony
ijesztő bábuja. A kezdőkép megadja az előadás
alap-hangját és stílusát, így aztán az olyan
megoldások sem meglepők, mint amikor például a
Diák és a Tábornok lánya közötti szomorú
szerelem tétova kibontakozását a színen újra
meg újra átrobogó tolókocsi látványa
ellenpontozza. A világ vége még
szuggesztívabb. A világ végén egy férfi
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és egy asszony él, egymásra utaltak és elége-
dettek, mert a világból magukon kívül semmit
sem ismernek. Váratlan fordulatként lép közé-
jük a Harmadik. A nem szokványos háromszög-
történetben az asszony egy madarat szül, csu-
pasz kézmadarat, amely csúnya és ele-

sett, de magában hordozza a jövő lehetőségét.
Mindössze egy kéz, amelyben ott remeg, fél a
madár - az ember. Végül megjelenik Kharón la-
dikja, lebeg a feketeségben, de a végleges vég
paradox módon mégis a túlélés optimizmusát
sugallja.

Jacek Mikolajczak (Platonov) és Ewa Skininska
(Szofja) a wrocławiak Platonov-előadásában

A hagyományos lengyel színházat a wrocławi
Teatr Polski Platonov-előadása képviselte,
amelyet Jerzy Jarocki rendezett. Jarocki előadá-
sai olyan pontosan és hibátlanul szerkesztettek,
mint a svájci órák; nála mindennek megvan a
szerepe, minden úgy épül egymásra, minta pira-
mis kövei. A kezdetben szinte üres színpad az
előadás során fokozatosan válik zsúfolttá. A jele-
netek általában a háttérben folyó cselekvésekből
bontakoznak ki. Jarocki éppen úgy ügyel a szín-
padot berendező, lampionokat akasztgató szol-
gák jelenlétére, minta proszcéniumon, egy fehér
kerti széknél zajló groteszk szerelmi jelenet beál-
lítására. Nagy szerepe van rendezéseiben a fé-
nyeknek és a sötétnek. Platonov felesége házi-
kójuk ablakából fehér hálóingben kémleli az éj-
szakát, és egy szál gyertya fényében várja haza a
férjét. A távolban alig megvilágított sínpár,
ennek mentén tűnik fel a részeg Platonov.
Szása sziluettje a sötét háttérből rajzolódik ki,
miközben a szép özvegy igyekszik elcsábítani
Platonovot. A zárójelenetben, a hátulról
megvilágított ablakon monotonon kopognak az
esőcseppek. Szofja ázott hajjal várja Platonovot,
aki Jacek Mikolajczak remek alakításában az
esőtől homályos ab-lak mögött mintegy
sziluettként jelenik meg. Ja-rocki előadása
bővelkedik vígjátéki helyzetek-ben, mégis
elsősorban annak a saját természetétől
megrettent, akarat nélküli embernek a drámája,
aki nem tud élni a bizonytalan, csak pillanatnyi
értékeket elismerő világban. A kritika az utóbbi
évek legérdekesebb lengyel Csehov-in-
terpretációjának tartja az előadást.

A fesztivál kísérő rendezvényei közül kiemel-
kedett a Ratuszban rendezett Kantor-kiállítás:
fekete plüssfüggönyök előtt aprócska lámpákkal
megvilágítva sorakoztak a kantori színház rekvi-
zítumai. A hangszórókból a Mester hangja szólt.
Mintha szellemidézésen lettünk volna.

Végezetül: a fesztivál záró ünnepségén egy
szarajevói szakember beszélt a színházról,
amely mint a kövirózsa, megtalálja a maga da-
rabka kis földjét, hogy kihajtson. A bombázások-
tól meggyötört városban is él és lélegzik a szín-
ház. Gyakran óvóhelyül szolgálnak vastag falai.
Susan Sontag Godot-ra várva-rendezése ott
nem aratott sikert - az emberek úgy vélik: nem a
színpadon, hanem körülöttük, az életben zajla-
nak az igazi abszurd események. Egy akna a
szarajevói társulat legtehetségesebb komikusá-
nak mindkét lábát leszakította, de ő változatlanul
kacagtató történetekkel szórakoztatja a katoná-
kat.

A színház tehát nem halhat meg, mert
szükség van rá. A Kontakt '94 eseményei is ezt
bizonyították.


