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Shubert Organization az Egyesült Államok

legrégebbi színházi ingatlan- és produkciós

szervezete. A 19. század végén alapította

három fivér: Sam, Lee és Jacob J. Shubert, a

„syracuse-i fiúk". (Ez a róluk
szóló musical címe.) 1900-ban költöztek New

Yorkba, hogy előadások létrehozásával és szín-
házvásárlással foglalkozzanak.

Sam Shubert 1905-ben vasúti balesetben

meghalt, de testvérei egyre tágabb körben foly-

tatták tevékenységüket, gyakran kerülvén konf-

liktusba a Színházi Szindikátussal - a színház-

tulajdonosok és -igazgatók szövetségével -,

amely akkoriban döntően meghatározta New

York színházi életét. 1916-ra a Shubert fivérek

megtörték a szindikátus monopolhelyzetét, és

maguk váltak az ország legfontosabb, leg-

nagyobb hatalommal bíró színházi vállalko-
zóvá.

A tízes és húszas években számos Broad-

way-színházat építettek, s végül több mint száz

színházat vettek meg, illetve üzemeltettek az or-

szágban. A válság éveiben ez az üzlet is „leült",

bár a harmincas-negyvenes években futó szá-

mos nagy sikernek így is ők voltak a producerei.

A Shubert Organization munkájáról Lee Silver

ügyvezető igazgatóval beszélgetek.

- A vállalat színházvásárlással, épületfenn-

tartással és -bérbeadással, valamint színházi

Jelenet a Macskák Broadway-előadásából

produkciók létrehozásával foglalkozik. A vállalat a

hajdani Shubert-cég nyomában jött létre, annak

hagyományaira épült. Magát az alapítványt két

Shubert fivér hozta létre, a harmadik emléké-re.

Ma az alapítvány a cégtulajdonos, de a két

szervezet külön-külön dolgozik. Az alapítvány

nem diktál a vállalatnak, nem szól bele abba, ho-

gyan vigye az ügyeit, kiknek adja ki az épülete-

ket, hol, milyen produkció szülessen és kikkel.

Valójában a vállalat foglalkozik a színházak mű-

vészeti ügyeivel, ők állnak kapcsolatban a külön-

féle ügynökségekkel, szervezetekkel, a színházi

ipar egészével. (Később szerzett információim

alapján meg kell jegyeznem, hogy a vállalat és az

alapítvány vezetősége a legmagasabb poszto-

kon számos személyi egybeesést mutat. Cs. J.)

 A Shubert a legnagyobb szinháztulajdo-
nos-vállalkozás Amerikában, igaz?
 Igaz. Tizenhét színháza van New Yorkban,

a második legnagyobb cégnek tíz, a harmadik-

nak öt.
 Együttműködnek?

 Csak amennyiben mind ugyanannak a

szövetségnek vagyunk tagjai. Néha partnerek is

egy-egy produkcióban, annak finanszírozásá-

ban.

C S Á K I J U D I T
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- Vannak-e művészi-esztétikai preferenciáik,
amikor kiválasztják, mit mutassanak be?

- Nem hiszem, hogy ez a kérdés megvála-
szolható, és nemis szeretek ilyesmiről beszélni.
Amivel foglalkozunk, művészet, bár haszonra
dolgozik. Kereskedelmi termék, de mégiscsak
művészet. Vannak sokat érő, jó helyen lévő
színházépületeink. Üresek. És amikor az ember
üres színházat lát, megpróbálja a tapasztalatai
alapján eldönteni, hogy mitől fog megtelni. Per-
sze, mi is dolgozunk azzal a kategóriával, ame-
lyet „magas kockázatúnak" nevezünk; lehet,
hogy egy-egy ilyen előadás nem megy majd na-
gyon jól, de művészi értéke révén megérdemli a
befektetett pénzt akkor is, ha csak a közönség
egy szűkebb rétegének szól. Remélem azonban,
hogy az ön számára is világos: ilyen elő-adás
csak akkor jöhet létre, ha számos kassza-siker
áll a finanszírozók mögött. És ha már itt tartunk,
elmondom, hogy utálom a kritikusokat.
Túlságosan nagy a hatalmuk; amit leírnak -
különösen egy-két hangadó lapban -, az elké-
pesztő hatással van a közönségre. Még akkor
is, ha ők maguk szeretik ezt letagadni. Követke-
zésképpen igyekeznünk kell, hogy produkcióink
híre másképpen is eljusson a közönséghez. A
musicalek esetében sokat segít a reklám; egy-
egy jó zene behozza az embereket. De egy-egy
lesújtó kritika után komoly erőfeszítésekre van
szükségünk. És ez a világon sehol nincs így,
még Londonban sem.

 Mit jelent az, hogy a Shubert Foundation
- tehát az alapítvány - támogat néhány
nonprofit színházat?

 Azt, hogy ezzel az alapítvány foglalkozik,
nem a vállalat. Hozzátartozik a cég filozófiájá-
hoz. (Mivel a vállalat haszna - éppen a cég
konstrukciója miatt - az alapítvány haszna is,
mely természetesen nonprofit szervezet, feltéte-
lezem, hogy a Shubert Foundation esetenként
valóban komoly indíttatást érez arra, hogy adó-
zás előtti nyereségének egy részét ilyen célokra
fordítsa. Cs.J.)

 Mit neveznek sikernek a vállalatnál?
- Azt még semmiképpen, ha a befektetők

költségei megtérülnek. Arról persze nem szabad
elfelejtkezni, hogy a Shubert esetenként pusztán
az épületet adja bérbe - ilyenkor ami „üzletünk" -
a hasznunk és a kockázatunk is - ezen a ponton
véget ér. De ez a ritkább eset. Többnyire ér-
dekeltek vagyunk a produkcióban, és ha erről
beszélünk, most például a Macskák az igazi si-
ker. Ez persze elsősorban nem azt jelenti, hogy
egy-két ember nagyon sok pénzt keres vele és
rajta, hanem hogy nagyon sok pénzt hozunk a
városnak, munkát adunk embereknek, akik
adóznak, használjuk és a közönséggel használ-
tatjuk az infrastruktúrát, ami szintén sok pénzt
hoz... És ha a végeredményt nézem, az szinte
mindig az, hogy a Broadway-színházak renge-

teg pénzt fizetnek és hoznak New York városá-
nak.
 A Shubert produkciói éppen ezért a szó

eredeti értelmében kommerszek. Még az új
Arthur Miller-darab, az Üvegcserepek is az. Le-
veszik műsorról, ha néhány előadás után - hi-
szen nemrég volta bemutatója - nem mutatko-
zik kasszasikernek?
 Le. A helyzet nagyon egyszerű. A darabot

Tony-díjra jelölték a legjobb új amerikai dráma
kategóriájában. Ha megkapja, jön a közönség,
ha nem, nem játsszuk tovább. (Nem kapta meg.
Tony Kushner kapta meg, a tavalyi Angyalok
Amerikában után most a második részért, a Pe-
resztrojkáért. Az Üvegcserepeket levették a mű-
sorról, pedig kapott néhány dicsérő kritikát, épp a
Silver úr által inkriminált lapokban. Cs.J.) A
kommersz mindig negatív töltésű szó, ha egy
kritikus mondja ki vagy írja le. Akkor ugyanis azt
jelenti, hogy az adott produkció csak a pénzre
utazik és semmi köze a művészethez.
 Nem hiszem, hogy ennyire szélsőséges

volna a megítélés. A művészi érték nem elen-
gedhetetlen feltétele a produkciónak, mert nem
elengedhetetlen kelléke a sikernek sem.
 Mondok egy példát. A Lincoln Center

Theatre nonprofit színház, magántámogatások-
ból tartja el magát. A jegybevétel legfeljebb ki-
egészítés. Nem a profit tehát a cél, de ettől azért
ők is olyan előadást hoznak ki, amilyet akarnak,
musicalt, bármit. Művészileg értékest vagy ép-
pen értéktelent. Csak közben nem kell figyelniük
a kasszára. Előfordult már, hogy a produkciójuk
annyi embert vonzott, hogy áttették a Broadway-
ra. Részint azért, hogy tovább mehessen --- hi-
szen náluk már jön a következő előadás - ré-
szint azért, mert így több pénzt hozott. Egyéb-
ként New York és az ország legkülönbözőbb ré-
szeiről kerülnek így hozzánk előadások.
 Az is előfordul, hogy a Broadway-produk-

ciókat kipróbálják máshol, mielőtt itt bemutat-
ják?
 Attól függ. Régebben bevett gyakorlat volt,

hogy a Broadwayen dolgozó írók, rendezők, pro-
ducerek rendszeresen összekerültek valahogy -
esetleg mi hoztuk össze őket, mondjuk, úgy,
hogy az írónak van egy darabja, elviszi a produ-
cerhez, és ha az meg akarja csinálni, összeszedi
az embereket. Tartanak itt néhány próbát, aztán
elmennek például Bostonba, ott kipróbálják, el-
utaznak vele néhány városba, közben is dolgoz-
nak rajta, az író átírja, a rendező tovább rendezi.
Ez a procedúra nagyon megdrágult az utóbbi
időben, mert maga az utazás nagyon megdrá-
gult. Ezért többnyire az történik, hogy néhány
New York-i próba után kijönnek egy „redukált"
változattal - ezt workshopnak nevezik ---; ol-
csóbb a díszlet, kisebb a stáb; és ha az ered-
mény biztatónak tetszik, akkor feljönnek vele a
Broadwayra, ahol elkezdődik egy hosszabb elő-

Marcus Lovett (Fantom) és Tracy Shoyne
(Christine) Az operaház fantomjában
(Majestic Theatre)

bemutató-sorozat, a preview-szakasz. Közben is
dolgoznak, majd kitűzik a bemutatót. Néhány
producer viszont azt találta ki, hogy összerakja
az előadást - itt, Chicagóban vagy Los Angeles-
ben -, és aztán utaztatja, különösen, ha szert
tud tenni egy sztárra. Viszi városról vá ros ra - ez
így még mindig kevesebbe kerül, különösen, ha
a sztár révén meg tudja tölteni a házakat. Előfor-
dult, mostanában például a My Fair Ladyvel, né-
hány évvel ezelőtt pedig a Gipsyvel, hogy mire a
produkció New Yorkba ért, a producerek már ki
tudták fizetni az összes hitelüket, költségüket, a
jelmezeket, mindent.

 Mekkora kisegítő stábbal dolgoznak? Sú-
gókkal is?

 Vannak embereink...
 Hogy születik egy produkció?
 Többféle módon. Az író a darabbal elmegy

egy producerhez, és ha a producernek tetszik,
akkor ő veszi át a szervezést. Stábot,
menedzsert, rendezőt szerez és beszél
valamelyik színházi céggel itt, New Yorkban.
Többnyire így... Előfordul az is, hogy az író
rendezőhöz fordul, és akkor az keres producert...
És így tovább...

 Szóval önök kész csapatokkal dolgoz-
nak...

 Többnyire igen, de előfordul, hogy már ko-
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rábban bekapcsolódunk a folyamatba. Szeretjük
tudni, hogy hol mi történik...

- Hány ember dolgozik a Shubert Organiza-
tionnél?

- Nem akarok pontos számot mondani. Nyolc-
kilenc. Összesen.

Silver úr, a Shubert Organization ügyvezető
igazgatója számos kérdésemmel kapcsolatban
gyanakvónak mutatkozott. Többször is vissza-
kérdezett, hogy miért kérdezem, amit kérdez-
tem, máskor ő kérdezett, „miért, maguknál hogy
van?", ilyenkor rendre sikerült elképesztenem.

A Shubert Organization rendkívül büszke
komputeres jegyszolgáltatására, tisztségviselője
álmában sem hallott olyasmiről, minta Színházak
Központi Jegyirodája, amely pénzbe kerül,
ahelyett, hogy - mint mondta - fizetne a szín-
házaknak, amiért - csekély haszon ellenében,
amilyet például a hitelkártya-szolgáltatásoknál
fel is számol a bank - árulhatja a jegyeiket.
Azaz: végzi egy manapság már nem túl drága
komputer munkáját.

Más. A művészi kérdésekben nem különö-
sebben érzékeny Silver úr axiómaként jelentette
ki, hogy a nézőtér nagysága alapvetően megha-
tározza a produkció jellegét. Dustin Hoffman
Shylockja jó néhányszor megtölt ugyan egy ha-
talmas nézőteret - de nem lesz belőle kasszasi-
ker. Egy ilyen Velencei kalmár legyező - a hiú-
ság színházi kellék -, a kassza pedig kassza.

Más. A 7. sugárúton, a Times Square közelé-
ben, egy jókora épület második emeletén van a
Drama Bookshop, a világ színházi életének egyik
sajátos centruma, ahol a körülbelül százharminc
négyzetméteren drámakéziratok, színházi folyó-
iratok, színészmeghallgatási listák, rendezőpél-
dányok, gazdasági, szervezési kézikönyvek,
szóval minden, de minden van. És rengeteg
színházi ember - közöttük sétálva, a polcok előtt
ődöngve többet meg lehet tudni a New York-i
színházi finanszírozásról, mint húsz óvatos inter-
júból. Itt tudtam meg, hogy a jó nevű Off-off-
Broadway színház éppúgy alapítványi, szponzori
pénzekért kuncsorog, mint nálunk akárhány
társa. Hogy ezeknek a kis színházaknak van
ugyan többé-kevésbé állandó társulata, csak
éppen a tagok nem ebből élnek, hanem - mint
ezt itthon is mindenki tudni látszik - pincérek, ta-
xisok, biciklis, illetve görkorcsolyás futárok stb.
Azután előfordult, hogy valamelyik produkció
„beüt", ilyenkor a kicsi Lower East Side-i színház
fogja magát, helyet bérel - mondjuk - a Shu-
berttől, és várja a csodát, de legalábbis a teli
kasszát. (Ottjártamkor éppen egy Hedda Gabler-
előadás került ily módon a Broadwayre.) A hasz-
not - ha van - ők egészen bizonyosan nem te-
szik zsebre, hanem „visszaforgatják": újabb elő-
adásokat készítenek belőle. Ha jók és sike

resek, majdnem - de csak majdnem - úgy tud-
nak működni, mint egy repertoárszínház-féleség
mifelénk.

A színháztulajdonos - ott nem a város, ha-
nem a Shubert - felméri és felosztja a birtoká-
ban lévő épületeket. Néhányra kiteszi a „Kiadó"-
táblát, és várja a nagy reményű jelentkezőket, a
pénzzel, darabbal, stábbal felszerelt producere-
ket. És beszedi tőlük a „házbért"...

Az épületek másik csoportjába maga szervez
produkciókat. Esetenként ő a producer, teljesen

vagy részben. Szélsőséges esetben az egész
évadot megfinanszírozza egy-egy művészcso-
portnak, alkotóközösségnek. Abból a pénzből
teszi ezt, amit a saját zsebéből rá tud áldozni, no
meg abból, amit a másik csoportba tartozó épü-
letekből bevesz.

A Shubert sajátossága, hogy a legutóbbi eset-
tel - egy egész évad megfinanszírozásával -
éppen nem foglalkozik. A mi önkormányzatunk
sajátossága, hogy csak ezzel foglalkozik - mér-
sékelt sikerrel.


