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▼ STRUKTÚRAVITA ▼

ellett „nagyszínházi előadásokra" is. Hogy
gészen konkrét legyek: például Rátóti Zoltán-
ak és Nemcsák Károlynak feltétlenül szüksé-
e van arra, hogy a ll. Edward stúdiószínházi
lőadása után játszhasson a Cigánykerék vagy
Vértestvérek című musicalben vagy a Faun-

an.
A következő évek gazdasági programjának fő

eladata a működési és a produkciós költségek-
ek a mindenkori bevételekhez történő folyama-
os hozzáigazítása kell, hogy legyen. A Népszín-
áztól örökölt színházi infrastruktúrának a kama-
aszínházi koncepcióhoz való hozzáigazítása te-
én már eddig is sokat tettünk. A műhelyek egy
elyre telepítésére, a gépkocsitelep fokozatos

eépítésére, a felesleges helyiségek le-, illetve
ladására gondolok. További tartalékok ezen a
éren már alig vannak.

A nyilvántartások naprakészsége, a gazdasági
ervezés és ügyintézés hatékonyságának nö-
elése egyaránt szükségessé teszi egy nagy

oé Bárkája - e különös, színház számára első
illanatra meghökkentő munkacím
agyarázatra szorul. Világvége-hangulatot
raszt. Mintha azt sugallná: a pályázó(k)
iválasztottnak érzik magukat, hogy a túlélés
itikus vízi járművén összegyűjtsék a

ovábbhagyományozásra méltó mű/fajokat...
A magyar színházművészet belső válsággal

üzd. Míg a közönség estéről estére összegyűlik
fedélzeten, lent, a hajófenékben, a kíváncsi

zemektől távol kaotikus állapotok uralkodnak. A
inanszírozás abroncsai egyre gyengébben tart-
ák a hajótestet, és a struktúra eresztékeiből öm-
ik a víz. Recsegnek-ropognak az ipari modell
zerint épített, két-három szintes nehéz alkot-
ányok, s a hajóparkot mintha nem rekonstruál-
i, hanem újratervezni kellene. Fürgébb, mozgé-
onyabb flottával próbálkozni a vaduló vizeken.
...)

A Budapesti Kamaraszínház intézményrend-
zere, működése racionalitást nélkülöző, pazar-
ó helyzetet tükröz. A szétválasztásával felsza-
aduló összeg más színházak költségvetési tá-
ogatására fordítható. Az önállóvá tett színházi
gységek (a Józsefvárosi színház és intézmé-
yei, valamint az Asbóth utcai színpad és a Shu-
e Stúdió együttese) a struktúrában jelenleg ki-
róbálatlan új színházi modellek megvalósítását
eszik lehetővé. A szétválasztást egyszerre in-
okolják szakmai és gazdasági érvek.

teljesítményű számítógép beállítását s a szín-
házi informatikai feladatok megoldásának egy
kézben való összpontosítását, ami egyszers-
mind a gazdasági osztály jelentős létszám-
csökkentését is lehetővé teszi. A számítógép
beszerzését azonban önerőből nem tudjuk
megoldani, ehhez a minisztérium támogatására
lesz szükségünk.

Amit még tehetünk: a színház 1993. novem-
ber 15-én kidolgozott s a minisztérium által akkor
jóvá is hagyott gazdálkodási koncepciójában
foglaltakat tovább szigorítva, a színház által
vállalt művészi értékek szem előtt tartásával, a
költségvetésben előre meghatározzuk a
bemutatókra s ezen belül az egyes darabok
bemutatóira fordítható összegek nagyságát, s
megfelelő belső automatizmusok kialakításával
mind a tervezés, mind az előkészítés során
következetesen megakadályozzuk e keretek
túllépését.

Budapest, 1994. december 22

Pályázatunk tehát az Asbóth utcai színpadra,
a mellette levő Shure Stúdióra és a hozzá tartozó
helyiségekre és az Anker közben található szer-
vezési irodára szól.

A színház, amely minden korban a közössé-
get, annak szellemiségét, érzéseit és szemlé-
letének struktúráját tükrözte vissza, ma a kö-
zösség megteremtésének egyik fennmaradt
lehetőségét jelenti; a közösség bölcsőjeként -
a görög színház társadalmi szerepéhez hason-
lóan - a kultúra újrateremtésének színhelyévé
válhat.

Noé Bárkájában a színháznak a jelenlegihez
képest kezdetlegesebb, nyersebb, ősibb állapo-
tát szeretnénk megvalósítani, amelyben még
nem választódtak szét és merevedtek meg a fel-
adatok. Amikor egy közösség közvetlenül igyek-
szik kifejezni önmagát, és az ötlet megszületésé-
től a színpadi megvalósításáig mindent önmaga
hoz létre. Így a rendezői színházhoz képest,
amely szükségszerűen egyéni véleményt hor-
doz (valamivel szemben), a hangsúly a közösen
felmutatható és együttesen vállalható, szemé-
lyes jellegű élményre tevődik; értelmezés helyett
a közvetlen alkotásra és önkifejezésre. Úgy
érezzük, egy elemeire szétesett, kaotikus világ-
ban a legérvényesebb egyéni vélemény is
hatástalan marad; ezzel szemben a közösség
megjelenése és önkifejezése lehet az egyik
legnagyobb erő.

A színházi előadás a közösséggé válás pilla-
natai által születik meg, amikor a tömegesen
jelen lévő emberek egyszerre élik át ugyan-azt
az érzést. A színházi közösségbe így az adott
előadás közönsége is beleértendő. Ez előadás
és közönség megváltozott viszonyát eredmé-
nyezheti.

A közösségi gondolat a színházi munkameg-
osztás jelenlegi hangsúlyainak eltolódásával is
jár. A középpontba a színház lelke, gyújtópontja,
a színész kerül, akihez közvetlenül kapcsolódhat
az író; továbbá megnő a szcenika szerepe. A
rendező játékmesterré válik, és némileg háttérbe
szorul, miközben például a munkafolyamatot ki-
szolgáló stáb közvetlen alkotóként fontosabb
szerephez jut.

Legfontosabb kérdésünk: mi a színház ma,
nekünk? Ennek az alapkérdésnek a felvetése
olyan társulatot feltételez, amely az alkotó folya-
mat egészét kívánja végigjárni, az alapanyag
(dráma) megírásától kezdve minden köztes
munkafolyamaton át az előadásig.

Társulatunkhoz a színészeken, a
játékmestereken kívül elsősorban írók,
zenészek és - lazább kötődéssel - a
társművészetek képviselői tartoznak.
Eszményünk a reneszánsz ember. Olyan
egyéniségeknek kell megjelenni köztünk, akik
lehetőleg többféle képességgel, minél szé-
lesebb érdeklődési körrel rendelkeznek, és ön-
maguk is képesek az egymástól eltávolodott mű-
vészeti ágak összekapcsolására. Ez a szintézis-
teremtés az egyik legfontosabb feladatunk. Pá-
lyájuk elején levő, de az induláson már túljutott
művészekről, így életkor szempontjából is nagy-
részt homogén társulatról van szó.

Az összevont színházi feladatokat ellátó, a
munkafolyamatot segítő stáb - amely kis létszá-
ma következtében egyenként is nélkülözhetetlen
személyeket jelent - szintén a közösség al-
kotóeleme. Olyan személyiségek megnyerésére
törekszünk, akik feladataikon túl részt vehetnek a
próbafolyamatban is. Így az ügyelő, a szervező,
vagy akár a portás is lehet színész, a művészeti
titkár súgó stb.

A színház addig izgalmas, amíg születik. En-
nek a nyitott helyzetnek az intézményi keretek
között való működését kell a társulatépítésnél is
figyelembe venni.

Újra adott körülöttünk a nyers drámaiság. Má-
ra nem egy bonyolultan elvont, kiábrándult és el-
fojtott világban élünk, hanem a születés borzal-
mát és csodáját egy időben felmutató korban,
ahol a dráma a mindennapok része. A színház-
nak ebben a helyzetben meg kell találnia, hogyan
tudja ezeket az eleven eseményeket előadásai-
ban színházi költészetté feldolgozni.

Mivel a társulatban a tervek szerint több író
helyet kap, így munkájuk közvetlenül kapcsolód-
hatna a próbafolyamathoz, annak részeként. A
létrehozott drámai alapanyagok feltehető-
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Csányi János

en együtt készülnek el az előadással. (Példaként
az Erzsébet-kori angol színházat, Shakespeare,
Marlowe és írótársaik munkamódszerét említe-
ném.) Ezért alkotói klubot kívánunk létrehozni,
mely - heti rendszerességgel működve - a drá-
mai nyersanyagok kidolgozását kapná feladatá-
ul. A felmerült ötletből kiindulva a csoport közö-
sen - a filmkészítés munkamódszeréhez ha-
sonlóan - szinopszist készít. Az alkotói klub el-
sősorban írókat, rendezőket, zeneszerzőt,
esetleg színészeket tömörítene. Ezek a
közösen gyártott drámavázlatok szolgálnának a
megírandó és eljátszandó darabok, illetve
zeneművek vagy filmek alapanyagául, amelyet
aztán a munka további részében a feladatokat
szétbontva fejeznek be. A klub működése
folyamatos, a nyers-anyagok létrehozása
rendszeres.

Így tehát a könnyebb lélegzetvételű anyagok-
ból rövid próbafolyamattal létrehozott, improvi-
zatív játéktól a nagyigényű, elmélyült munkát fel-
tételező drámákig a színházban ősbemutatók
jöhetnek létre. Vagyis Noé Bárkája szándéka
szerint és elsősorban premierszínház kíván
lenni, abban a reményben, hogy ezzel közvetve
a magyar drámaírást is ösztönözheti.

Úgy tűnik, elveszti érvényességét az a mű-
ködtetési elv, mely szerint a színház csak este ta-
lálkozik közönségével. Az az érzésünk, hogy a
színháznak egy közösség (és ebbe a közönség
is beleértendő) szabad alkotóhelyévé, szellemi
központtá kell válnia. Ez nyitott színházat feltéte-
lez, amelynek gondolata két szempontból is ér-
telmezhető:

a) A társulat szemszögéből ez a színházi
elő-adások sokkal gazdagabb, közvetlenebb
fel-fogására ad lehetőséget. (Példaként
Halász Péter legutóbbi munkáját említeném.)
Az így készült improvizatív színházi
(képzőművészeti, zenei stb.) események,
amelyek egy-ben mindig közvetlenebb, élőbb
kapcsolatot eredményeznek a közönséggel
is, a Bárka műsorpolitikájának szabadabb
kialakítását teszik lehetővé. Így a hosszabb
távon műsoron tartható előadások mellett
kisebb lélegzetvételű, feltehetően
egymásután (en suite) játszott munkák
válthatják egymást. Noé Bárkája tehát nem
repertoárszínházként kíván működni.
b) Saját előadásainkat vendégprodukciók
egészítenék ki. Tehát folyamatosan - a
jelenlegi hivatásos színházakhoz képest
lényegesen nagyobb számban - fogadnánk
külföldi és hazai színházi (vagy más
művészeti) ese-

Jelenet a Szentivánéji álomból
(Koncz Zsuzsa felvételei)

ményeket, előadásokat, illetve adnánk helyet
azok létrejöttének. Ez feltehetően sokszínű
műsorrendet teremtene, míg az azonosságot
természetesen a színvonal és az igényesség
jelentené. Közönségként így a Bárkán nem

csak a kiválasztottak jelenhetnek meg, hiszen
ez a színház előadásaiban és műsorpolitiká-
jában a teljességre törekedve a totális
színház igényével lép fel, s így a közönség
különböző rétegeihez (egyszerre) kíván

szólni.
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A nyitott színház gondolata persze csak vala-
i többletet jelent. Noé Bárkája színház, amely-

ek műsorrendjét legalább egyharmadrészben
z említett performance-ok és vendégjátékok

ennék ki.
Mivel a Bárka kis társulattal működne,

lőadásaiban is több vendégművészt
oglalkoztatna a szokásosnál. Ez az elképzelés
zínészek, a társulathoz nem tartozó tervezők,
enészek és mások folyamatos áramlását
eltételezi. Így vendégként egy-egy előadást
étrehozó mozgástervezők is kapcsolódhatnának

társulathoz. A színészek számára ez a
étrehozott produkción túl folyamatos képzést
elenthet, amely saját elő-adásaink formanyelvét
s gazdagíthatná.

Zenei koncepciónk ugyanezt a szándékot tar-
almazza. Nemcsak a színházi munkafolyamatba
pül be kezdettől a zene és a zenei gondolkodás-
ód, de célunk a színészek zenei képességének

ejlesztése is. A létrehozott események (koncert-
zínház) ugyanezt a célt szolgálják, a színház és a
ene olyan találkozási pontjaira figyelve, ame-

yekkel a hagyományos színházi, illetve koncerté-
et nem törődhet. A cél olyan kortárs zenei esemé-
yek rendezése, amelyek a zenei előadókat „szí-
észként", az előadás hangzóterét pedig színházi

érként használják. De lehetőség nyílhat például
amaraopera bemutatására is.

A játékot elsősorban üres térbe képzeljük, a
angsúlyt a színészi előadásra helyezve. Mivel a
zűk tér a világítási lehetőségeknek is határt
zab, a jelenlét, a jelmez, a mozgás és a zene
álhatna kiemelkedő fontosságúvá. A teret pedig
lkalmassá kell tenni, hogy egyáltalán színházi
lőadás működhessen benne. Ez nem feltétlenül
íszlet-, inkább térszervezést kíván.

A Shure Stúdió alatti (feltételezett) pincében
űvészklub („Kantin") kialakítását szeretnénk,

mely pódiummal, a közönség számára is nyitot-
an működne.

Az alkotói klub olyan kiadvány létrehozását
sztönzi, amelyben az elmélettől a társulat belső
seményeinek rögzítésén át a szinopszisok, il-

etve megírt drámai művek közléséig vagy tér- és
elmeztervek bemutatásáig számos, a belső

unka eredményeként létrejött irodalmi és kép-
őművészeti mű láthat napvilágot. Ez a kiadvány
gy lap és az alkalmi faliújság keveréke lehet, s
gyben a műsorfüzetet is helyettesíti. Fénymá-
olással sokszorosítva, az előadáson, illetve a
zínházban terjesztve, igény szerinti mennyi-
égben készülne. (A magyar színháznak nincs
lmélete. Ez megnehezíti az igazán jelentős
zínházi alkotások kulturális térnyerését. Azt
eméljük, ez a lap íróknak, kritikusoknak és gon-
olkodóknak, a színházhoz szűkebb vagy tá-
abb körben tartozóknak is a fóruma lehet, hi-
zen reményeink szerint társulatunkba több
lyan alkotó kerül, aki koncepcionális igénnyel
özelít saját szakterületéhez.)

Noé Bárkája céh. Szervezeti felépítését
tekintve tehát kisszínház. Magyarországon
még nincs ilyen, de például Prágában a
Činoherńy Klub vagy az Y Stúdió hasonló
elven működik. A cél szellemi szabadságra
törekvő, visszatérő közönséggel rendelkező,
egyéni hangulatú színháznak a megteremtése,
amely a működési elvek szempontjából
egyszerűen és racionálisan tervezett,
ugyanakkor családias kötődésű hely. Mivel a
közönség egyre rétegződő igényei és a
gazdasági szükségszerűségek a jövőben más
kisszínházak életre hívását is
eredményezhetik, a Bárka modellértékű kí-
sérleti tereppé válhat, hiszen a nagy, állami re-
pertoárszínházakhoz képest eltérő kulturális
feladatot vállal.

Felmerül most mára kérdés: mitől lesz modell

z új Thália Színház célja, hogy minél
előbb integrálódva a pesti színházak
sorába, számos bizonytalansági
tényezővel tarkított korunkban a
színház eszközeivel fogódzókat,
irányokat és új nézőpontokat kí-

náljon közönsége számára. Hogy a néző, a Peter
Brook által megfogalmazott „halott színház" he-
lyett, „szent színház" részese legyen, s
átadhassa magát az itt és most történő dráma
embert megváltó, megtisztító katarzisának vagy
egy komédia jóízű, derűs felismeréseinek, ne
múzeumi értékeket kapjon a színházban, hanem
élő, valós világot, érdekes, szórakoztatva tanító
és tanítva szórakoztató élményt.

Saját vezetői gyakorlatomból tudom - kilenc
évig vezettem a Miskolci Nemzeti Színházat és
két évig voltam a budapesti Nemzeti Színház
igazgató-főrendezője -, hogy egy színház mű-
ködésének két alapvető meghatározója van: a
társulat és a műsorterv. A Művész Színháznak
országos viszonylatban is egyedülállóan
színvonalas és tehetséges a társulata. Olyan
művészi erők jöttek itt össze, melyekből több
társulat vezetőszínész-gárdáját is ki lehetett
volna alakítani. Őszintén megvallom:
pályázatom beadásában nem kis részben
inspirált az a megkeresés, amely a társulat volt
vezetői, illetve tagjai részé-ről érkezett.

Ennek a szakmailag igen erős együttesnek az
összefogása csak úgy lehetséges, ha gyökeres
változás történik a színház vezetésének módjá-
ban. Az eddigi, négy szálon négy különböző

egy ilyen nagyétkű elképzelés. Valószínűleg a
szellemisége teszi azzá. Nem valami ellenében
kíván létrejönni. Nem hangsúlyozza a különállá-
sát, és nincs küldetéstudata sem. Párbeszédre
törekszik, miközben új utakat keres. Azt gondol-
ja, hogy a színházi működést igazán személye-
sebb, elevenebb módon - s bár furcsán hangzik
-, szélesebb körű szolgáltatás keretein belül le-
het megvalósítani. Vissza kell nyúlni az olyan
hagyományokhoz, amelyekből tartalom és
forma egysége ismét felépíthető. A közösségen,
a közös játékon alapuló s a mindenkori
jelenben megkapaszkodó színházban hiszünk,
mely a közösség művészete.

A pályázat készítésén részt vettek: Faragó
Béla, Kaszás Gergő, Matuz János, Szalay-Sza-
bó István.

irányba húzó vezetést egységes, egyszemélyi
felelősségre épülő színházi vezetésnek kell föl-
váltania, s ez nemcsak a nagy művészi rangot
képviselő társulat egységének megőrzését szol-
gálná, hanem biztosítéka lenne az egységesebb
művészi elképzelésnek, a művészi ambíció-
dömping műsorpolitikai kordában tartásának is.

A társulat mellett a Thália Színház milyensé-
gének másik összetevője a műsorterv, illetve a
játszási rend pontos és szakszerű megteremté-
sének és végrehajtásának a kérdése. Egy jottá-
nyit sem szabad engedni a művészi
igényességből, hallgatva a színházterem
bérbeadásának mégoly csábos szirénhangjaira.
A csak fél hónapon át játszó társulat nem igazi
gazdája otthonának; s különösen
megengedhetetlen ez egy olyan városi és
színházi értelemben egyaránt központi
helyzetű intézménynél, mint a Thália Színház.
Ahhoz, hogy ez a két színpaddal (nagy-színház
és stúdió) rendelkező színház optimális
próbaidők beiktatásával, a legsikeresebben dol-
gozhasson, s társulatát, melynek ideális létszá-
ma harminc fő körül mozog, minden évben teljes
körűen foglalkoztatni tudja, a nagyszínházban
négy, a stúdióban két előadást kell bemutatni. Ez
havi lebontásban körülbelül harminc nagyszín-
házi és tizenöt stúdióelőadást jelent.

Elképzelésem szerint az évadonkénti négy
nagyszínházi és két stúdióelőadás létrehozása
olyan mobil rendezői gárdát igényel, amely egy-
két állandó (státusban lévő) rendezőt feltételez;
mellettük a bemutatandó darabokhoz leginkább

C S I S Z Á R I M R E

ÚJ THÁLIA SZÍNHÁZ


