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A könyvről

Immár negyedik alkalommal, ezúttal a Nemzet-
közi Színházi Intézet caracasi kongresszusára
jelent meg az a hasznos kiadvány, amely az I.T.I.
tagországainak előző két évadját dolgozza fel. A
kötetet a kommunikációs bizottság tagjai szer-
kesztik, angol és - az előző kötetet leszámítva -
francia nyelven kerül az olvasók kezébe. A The
World of Theatre (A színház világa) nemcsak
azért fontos kézikönyv, mert a jeles kritikusok,
szakírók tollából kikerült rövid tanulmányok, be-
számolók, néhol adatok képet adnak az egyes
nemzeti színjátszások legfrissebb híreiről, az
előző két esztendő alatt lezajlott változásokról,
egyedi folyamatokról, hanem mert az egészet
végigolvasva megismerjük a világszínház általá-
nos helyzetét, az analógiákat és különbségeket,
megtudjuk, hol tartunk, és kikövetkeztethetjük,
merre haladunk.

Malgorzata Semilnek, a bizottság elnökének
előszavából kitűnik, hogy soha ennyire gazdag
nem volt a kínálat, mint most, amikor negyven-
nyolc ország színházi eredményeit ismerhetjük
meg a kiadvány segítségével. Igaz, ebből a kö-
tetből kimaradt az előzőben még szereplő Kana-
da, Irán, Hollandia és Ukrajna, ugyanakkor tizen-
kilenc új ország beszámolóját tanulmányozhat-
juk. A bővülésnek egyfelől az az oka, hogy olyan
új államok keletkeztek (Belorusszia, Horvátor-

Lettország kiállítása a PQ '95-ön. (A cikk il-
lusztrációit a Prágai Quadriennale anyagából
válogattuk)

szág, Macedónia stb.), amelyeknek ugyan ko-
rábban is volt saját színjátszásuk, ám egy na-
gyobb alakulat részeként legfeljebb említést tet-
tek róluk. Másrészt a müncheni kongresszus óta
újabb nemzeti központok alakultak, melyek csak
most kapcsolódhattak be az I.T.I. munkájába
(például Kuvait, Jordánia, Sierra Leone).

Amikor „nemzeti" központról beszélünk, ez a
kifejezés - a Nemzetközi Színházi Intézet alap-
elveihez hűen - a gyakorlatban politikai államot
fed. Ennek megfelelően külön szerepel például
Franciaország, Monaco és a francia nyelvű bel-
gaszínjátszás. Ugyanakkor-elég meglepő mó-
don - a német fejezet nemcsak az egyesült Né-
metországgal, hanem Ausztriával, sőt a német
nyelvű Svájccal is foglalkozik.

Öt kontinens félszáz írásos anyagát össze-
gyűjteni, gondozni, megszerkeszteni, lefordíta-
ni, a szerzők távollétében korrigálni (gyakran ar-
ra sem marad idő, hogy a szerkesztőbizottsági
tagnak - nálunk Gábor Júliának - korrektúrára
visszaküldjék a levonatot) heroikus vállalkozás.
Nem csoda, hogy néhány elírás vagy tördeléskor
előforduló kihagyás, amely egészében változtat-
hatja meg a közlésre szánt gondolatot, bizony ta-
lálható a kiadványban. Így történhetett, hogy
Szűcs Katalin Magyarországról írott fejezetében
Duró Győző (a veszprémi Drámaműhely kap-
csán) Györgyként szerepel; Ács János pedig az
Új Színház főrendezőjeként a saját nevén, míg a
vígszínházbeli Oidipusz rendezőjeként Rácz
János „álnéven" került be a kötetbe. Nyomdahi-
ba miatt tűnik úgy, mintha a Katona József Szín-
ház mutatta volna be (ráadásul az országban
először!) Ödön von Horváth Mesél a Bécsi Erdő-
jét, ami az eredeti szövegben két másik színház

premierjét minősítette, az elsőség joga viszont a
Hit, remény, szeretet esetében illette volna meg a
Katonát. Tábori György Jubileuma kapcsán pedig
jó lett volna, ha a könyvbe is bekerül, ami a
kéziratban még szerepelt, hogy tudniillik a darab
„az Európa-szerte éledő újfasizmus veszélyeire
figyelmeztetett". Annál inkább, mert a német
részben Wolfgang Ruf külön is foglalkozott Tá-
borival csakúgy, mint a németországi újfasiz-
mussal, így az összkép szintén árnyaltabb lehet-
ne. Persze e hibák eltörpülnek az egész könyvje-
lentősége mellett, és sovány vigasz, hogy ha-
sonló pontatlanságok más nemzetek anyagában
is előfordulhatnak, amit viszont mi nem veszünk
észre.

A The World of Theatre kötetei mindig három
fő részre tagolódnak: a nemzeti központok ta-
nulmányait követően, a könyv végén az I.T.I.
naptára az említett időszak eseményeit rögzíti,
az első rész pedig olyan személyiségek gondo-
latait tartalmazza, akiket a tárgyalt időintervallum
legjellemzőbb tendenciái alapján választottak ki,
s így gondolataik mintegy bevezetik a
részleteket. Ezért nyitották az 1988 és 1990 kö-
zötti periódust élő klasszikusok (Brook, Elisabeth
LeCompte, Tadusi Suzuki, Franco Zeffirelli, Mark
Zaharov) üzenetei; az előző kötetet pedig -
lévén, hogy a figyelem akkor elsősorban a
„harmadik világ" felé fordult - argentin, brazil,
bangladesi és egyiptomi színházi szakemberek
vezették be.

A nemzetközi kapcsolatok bővülése

Ezúttal az egyre táguló világot, a multilaterális
projektek jegyében zajló időszakot a világ talán
legjelentősebb színházi és táncfesztiváljai szer-
vezőinek, művészeti vezetőinek személyisége
fémjelzi. Így részletes és a szerzők egyéniségé-
től függően természetesen más-más stílusú is-
mertetőt kapunk a kétévenként Montrealban
megrendezett, most tízesztendős Amerikai
Színházak Fesztiváljáról, a finn Kuopio Tánc-
fesztiválról, a párizsi őszi Fesztiválról, a német-
országi Theater der Weltről, mindkét edinburghi
(a nemzetközi, illetve a fringe) fesztiválról és a ta-
valy először megrendezett kínai-koreai- japán
„BeSeTo" Fesztiválról, amely nevét a fővárosok -
Beijing, Seoul, Tokio - nevének rövidítéséből
kapta. Elsőként a rendkívül aktív színházi élettel
büszkélkedő dél-koreai Szöulban szervezték
meg, a város hatszázadik születésnapja alkal-
mából, a gazdag programot és sok érdekességet
kínáló találkozót.

Természetesen szinte minden ország rendez
a nemzeti mellett nemzetközi színházi fesztivá-
lokat is Venezuelától Egyiptomig, Nurmestól Isz-
tambulig, Lengyelországtól Ecuadorig, ám ezek-
ről az illető nemzet fejezetében olvashatunk. Né-
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hány ország nemzeti kulturális tervében kiemelt
helyen szerepel az ilyen jellegű megmozdulások
magas állami szubvencionálása, például Koreá-
éban és Venezueláéban. Sőt Litvánia is ezt a mó-
dot választotta annak érdekében, hogy mihama-
rabb bekapcsolódhasson a világszínház vérke-
ringésébe, s ezért szervezte meg a LIFE-ot.

E találkozások jellege sokszor a tendenciák
megváltozását is sugallja. Ausztráliában például
feltűnt, hogy az eddigi nyugatias színházi karak-
ter egyre inkább ázsiaivá kezd válni. Az Ade-
laide-i Fesztivál vendégeinek fele már Ázsiából
érkezett, és a helyi új előadásokban is ez a hatás
érvényesül.

A nagyobb szabású rendezvények mellett ki-
sebb, két- vagy többoldalú projekteket is tető alá
hoznak az I.T.I. tagországai. Különösen divatba
jött az oroszokkal szorosabb kapcsolatra lépni.
Nálunk ilyen vállalkozás volt Anatolij Vasziljev
vendégrendezése, de Franciaországban példá-
ul államilag szubvencionált programot fogadtak
el az Oroszországgal való mind erősebb együtt-
működésről. A németek projektjei közül világhírű
lett Peter Stein moszkvai Oreszteiája. (Fritz Ben-
newitz Faustja, amelyet Bombayben vitt színre,
már nem kapott ekkora publicitást.)

Az egymással történelmi okokból mellé- vagy
alárendelt viszonyban álló országok színházmű-
vészeti cserekapcsolata attól függ, hogy a haj-
dani „egy államalakulathoz" való tartozás idején
milyen kapcsolatban álltak egymással. Csehor-
szág és Szlovákia népei a csehszlovák éra alatt
is megtartották kulturális önállóságukat (e kiad-
vány keretében korábban is külön fejezetben
mutatkoztak be). A szétválás óta pedig több
szlovák rendező dolgozott Csehországban, mint
annak előtte bármikor. Észtországban viszont -
ahol a másfél milliós lakosságból az elmúlt két
évben egymillió alkotta a közönséget - szinte
száműzték az orosz drámairodalmat. (Helyette,
többek között, például Spiró György egyik darab-
ját játsszák.) Ugyanakkora finnek ma már „nyu-
godtan" kifejezhetik kiábrándultságukat, elkese-
redésüket az orosz klasszikusok dömpingje
miatt.

Nemzeti identitás és színházi
eszközei

Jóval bonyolultabb a helyzet a gyarmatosítás
alól csak nemrég szabadult vagy most is
félgyarmati sorban élő országokban, ahol a
színház gyakran vált a társadalmi-politikai
beavatkozás eszközévé az uralkodóosztály
kezében. A gyarmatosítók az őslakosság
vallásától, nyelvétől, kulturális hagyományaitól
teljesen eltérő saját kultúrát, intézményeket
kényszerítettek a meg-hódítottakra, és a
kolonializálásnak ezzel az esz-közével is
megakasztották vagy megszüntették

az ősi tradíciók továbbélését s ennek nyomán a
színház természetes és sajátos fejlődését. Ke-
nyában például az apartheidrendszer kultúra-
fosztó törvényeinek jó része még most is
érvény-ben van, s minta legtöbb afrikai államban,
itt sem beszélhetünk „egységes" kenyai
színházról. Ma már az ősi, inkább preteátrális,
különböző afrikai nyelveken előadott
szertartások szerencsére együttélhetnek az
ugyancsak különböző nyelve-ken és
nyelvjárásokon megszólaló "modern", kortárs
afrikai színházzal, csakúgy, mint az európai
színházi hatások és az ázsiai közösség elő-
adóművészete az alternatív színházi kezdemé-
nyezésekkel.

Az 1971 óta független Bangladesben a városi
és vidéki színpad egyaránt politikai protestálás
színhelye. Ezért játsszák Beckett Godot-ra várva
című abszurdját, s ezért kedvencük Shakes-
peare mellett Brecht. Jordániában is Beckett az
egyik favorit - persze ugyancsak Shakespeare
mellett. Az új darabok itt is politizálnak. A demok-
ratizálódás pozitív hatásait már érzékelni lehet:
megrendeztek néhány helyi fesztivált, új színhá-
zakat nyitottak, működik a színikritika stb., tehát
pezsgő színházi életről lehet beszélni. Kuvaitban
ugyancsak politikus a színház. A legújabb szín-
művek, érthető módon, az iraki agresszió lélek-
tanával foglalkoznak.

Jóllehet India színházkultúrája igen ősi, hi-
szen az i. e. VIII-VI. században itt jelent meg az
első teatrológiai értekezés, a IV-VI. századbeli
klasszikus szanszkrit drámákat pedig egyházi ri

tuálé formájában egyes déli templomokban ma
is játsszák, de az angol fennhatóság következté-
ben a nyugati modell, főként a nagyvárosokban,
elárasztotta a színházakat. A soknemzetiségű
ország színházi szakembereinek tevékenységét
- saját bevallásuk szerint - a hagyományos
esztétika s nem valamilyen vallási vagy etnikai
éthosz irányítja,

Az ősi kultúra továbbéléséért, az identitás bi-
zonyításáért kifejtett erőfeszítésekre közelebb is
találunk példát. A beloruszoknak például min-
dent el kell követniök azért, hogy tisztázzák a
világ előtt: nyelvük nem az orosz egyik
dialektusa, hanem önálló, sőt egyike a
legrégibb és grammatikailag legjobban felépített
szláv nyelveknek. Színházuk sem az orosz és a
lengyel szintézise, hanem a reneszánsz óta
létező, sajátos, a nemzet karakterét kifejező
teátrum: teli filozófiával, belső emóciókkal,
lírával, önérzettel, méltósággal.

A beloruszok tehát autonóm, történetileg
meghatározott ősi színpadi kultúrával rendel-
keznek, de több más nép is keresi a markánsab-
ban egyéni jellegű színház kifejlesztésének lehe-
tőségét. Így az argentinok, akik szeretnék, ha
színházuk is olyan jellegzetes volna, mint a tan-
gójuk. Náluk is, akárcsak Uruguayban vagy Sier-
ra Leonéban, a színházi tevékenység szinte
teljes egészében a fővárosra koncentrálódik.
Helyzetük mégis jobb, mint Mexikóé vagy Perué,
ahol a katasztrofális gazdasági válság
végveszélybe sodorja a színházakat és
közönségbázisukat.

Több, évezredes kulturális hagyományokkal,
színházi tradíciókkal rendelkező nép szeretné
színházi életének egy részét korszerűsíteni. Ja-

Részlet a japán kiállításból
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pánban a krízis ellenére stabil maradt a nagy
színházak helyzete. A jól ismert ősi formákon
kívül viszont a nemzetközi kapcsolatok hatását
is gyümölcsözőnek érzik. Törökországban
pedig külön állami szubvenciót biztosítanak az
új fringe-színházak számára, mert az alternatív
szín-házi nyelv keresése a központi kulturális
programban is szerepel.

Természetesen Európán kívül és belül egya-
ránt az a cél, hogy minél több új, eredeti dráma
szülessen. A koreaiak szerényen megjegyzik:
bár örülnek a nyugati színműveknek, azért erő-
teljesen ösztönzik a hazai írókat, hiszen népük
problémáit, a társadalom időszerű gondjait csak
az itthoniak tudják igazán megörökíteni. De
Franciaország is szenved az új darabok
hiányától, hiszen Bernard-Marie Koltés halála
óta alig akad jó, új színmű, noha a színházak
élén már bekövetkezett a generációváltás: az
új igazgatók, rendezők életkora huszonöt és
negyvenöt év között van.

A nemzeti beszámolók panaszait olvasva ki-
derül: kevesen állnak olyan jól új színművek be-
mutatóival, mint Magyarország. Igaz, a legtöbb
helyen félnek is az ilyen ősbemutatóktól, mert a
kasszasiker a nagy gazdasági világválság idején
egyáltalán nem elhanyagolható szempont. Ma-
rad tehát a kommersz, a Broadway-darabok és
musicalek világa.

A gazdasági világválság hatása

Norvégián és Írországon kívül minden ország, az
Egyesült Államoktól Japánig kínlódik az általá-

nos gazdasági krízistől. A jelszó ugyanaz, mint
nálunk: a túlélés.

Az elosztásnál is komoly gondok vannak. Iz-
landon például két évad alatt - a báb- és opera-
előadásokat is beleértve - hetvennyolc produk-
ció született, a negyedmillió lakosból százöt-
venezren váltottak jegyet a három nagy színház-
ba. A pénzügyi válság miatt a minisztérium meg-
nyirbálta a színházak költségvetését, ugyanak-
kor kitalálta, hogy az eddigiekkel szemben, ami-
kor az összes független színházat dotálta, most
csak egyetlen, általa kiválasztott csoportot tá-
mogat. A többiek tehát kétségbeejtő helyzetbe
kerültek. Görögországban pedig kétmillió drach-
mát emészt fel a két, művészileg harmatgyenge
állami színház eltartása. Az athéni Nemzeti és a
thesszaloniki Észak-görögországi Állami Szín-
ház hatalmas adminisztratív apparátust tart
fenn, színészek százait fizeti havonta anélkül,
hogy foglalkoztatná őket. Állandó vezetőváltás
mellett - függetlenül az előző premier fogadta-
tásától - minden negyvenedik napon új bemuta-
tót tartanak. Ez főként az athéniakra vonatkozik,
akik a nyári szezonban Epidauroszban és a
főváros Herodes Atticus Színházában is
játszanak. Thesszalonikiben viszont - ahol
tévé- és film-stúdió nincs - a színészeknek a
színpad az egyetlen megnyilvánulási
lehetőségük. Az ottani színházak művészileg
elég jelentéktelenek, viszont jó a közönségük.
A szakszervezetbe tömörült többi kolléga
azonban szembeszállt a rájuk nézve hátrányos
bürokratikus intézkedésekkel, és reformokat,
igazságosabb elosztást sürget.

A közép-kelet-európai gazdasági helyzetet
nemigen kell bemutatni. Az 1988-90-es kötet-
ben a kommunista diktatúra alól felszabadult

A horvát pavilon (Katkó Tamás felvételei)

szerzők még euforikus örömmel írtak az új lehe-
tőségek feltárulásáról; az előző könyvben azon-
ban már érzékelhető volt a kiábrándultság, de
még volt remény; mára a remény is tovaszállt. A
magyarországi helyzetet ismerve (amelyet
Szűcs Katalin érzékletesen mutat be, nem hall-
gatva a gazdasági nehézségek ellenére elké-
szült színházépület-rekonstrukciókról, színház-
nyitásokról, pozitív tendenciákról sem) szomorú
megállapítani, hogy az elmúlt két évben mi talán
még jó helyzetben voltunk a többiekhez képest!
Az egyes kelet-európai országokra vonatkozó
gazdasági ténymegállapításokat szinte vala-
mennyiükre általánosítani lehet.

A világhírű román színházi szakembereknek a
kormányzattal vívott hidegháborújáról másutt
már beszámoltunk. Az ugyancsak világklasszis
lengyel színjátszás azon öröme, hogy a cenzúrát
eltörölték, más aspektusból ürömmé változott,
hisz a gazdasági helyzet miatt vége a relatív
mű-vészi szabadságnak is. Ugyan tényleg nincs
már szervezett közönség, de a jegyekhez járó
állami támogatás is megszűnt.

Csehországban sincs még új színházi törvény
(nem fogadták el). Maradt tehát - az örökölt
színházi struktúra megszakadt folytonossága
miatt - az állandó társulatok folytonos fenyege-
tettsége, a helyi önkormányzatok kénye-kedvé-
től való függése, a tisztázatlan szabályok dzsun-
gele, az állandó drágulás, a nagy személyiségek
távozása, a kritikusok presztízsvesztesége, a
közönség gyengülő érdeklődése, valamint a
kommersz nyomása; mindezek következtében a
színházak új hazai színművek bemutatásának ri-
zikóját éppúgy nem merik vállalni, minta külföldi
újdonságokét.

Jugoszlávia szétesése után Szlovénia szín-
játszását is a piac szabályai befolyásolják, de a
második évadban nagy nemzetközi hírnévre tett
szert, s ezzel elérte a közönség számának növe-
kedését is. Macedónia szintén önálló arculat ki-
alakításával próbálkozik - sikerrel. Horvátország
viszont a maga „se háború - se béke" hely-
zetében igyekszik kifejezésre juttatni a maga bé-
kevágyát, és hirdeti, hogy a színház igenis képes
megőrizni saját méltóságát.

A szétesett Szovjetunió egyes országai, illet-
ve utódállamai ugyancsak keresik a relatív stabi-
lizálódási lehetőségeket. Lettországban negy-
venszázalékos az állami támogatás, csak a ha-
gyományos stílusú Nemzeti Színház élvez ma-
gasabb dotációt. A lett színházak tehát kénytele-
nek szponzorok után kutatni, de ilyenből keveset
találnak, így a repertoár kommercializálódik.
Észtországban is gazdasági, etikai és alkotói
gondokkal küzdenek. A jegyek ára folyamatosan
nő. A szubvenció negyven-ötven százalékos (a
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szovjet rendszer idején negyvenszázalékos
volt); a művészek igyekeznek elsajátítani az ed-
dig előttük is ismeretlen menedzsment titkait. A
másfél millió lakosra tíz színház jut, ebből például
a huszonötezer lakosú Viljandi épülete nyolc-
száz férőhelyes. Észtországban azonban társa-
dalmi és nemzeti szempontból egyaránt mindig
fontos volta színjátszás; talán ezért nem kellett
most sem elüzletiesíteni a repertoárt. A szovjet
korszakban tartott évadonkénti hat-hét bemutató
helyett, ma a harminc-negyven fős észt társu-
latok átlag tizennégy-tizenhat premiert tartanak.

z évjúnius 26. és
nyolcadjára került s
Kiállítási Palotába
Quadriennaléra, e
díszlet-, jelmez- és

kiállításra. 1967-ben, egy évve
Prágai Tavasz előtt, nyilván
nyitás jeleként jött létre a vas
zép- és kelet-európai kulturá
geteltség feloldására, egyútta
„kitörési kísérlet" eredménye
(Frantisek Tröster, Josef Sv
Ladislav Vychodil korábban
Sao Paulo-i Biennale színhá
cseh alapítású PQ kezdettől
rendezvény volt, egyetemes
tört, s már 1967-ben húsz, E
ból, Ázsiából és Afrikából érke
matikus kiállítást fogadott. Idő
vő országok száma harminch
1991-re valamennyi kontinen
gát.

A prágai világkiállítások ne
díszlet- és jelmeztervezési
adtak helyet, lehetőséget nyú
tűzések, problémák, jelszava
is. A rendezvény idővel és id
tészeti, színháztechnikai tá
1975-től pedig a tervezőket k
regszemléjével bővült, nag
szcenikai, szcenográfiai töre
céljából. Néha külön bábsz
felbukkant. A jelzett negyed
részben a k
színházművészet nagy felfu
világviszonylatban is
rendezőcentrikus színházmű
kibontakozásának, továbbá ú

A volt szovjet baltikumi államok egyébként
színházművészeti szempontból is szövetséget
kötöttek egymással.

S hogy mi lesz velük és velünk, enyhül-e vagy
mára végső kétségbeesésig fokozódik az általá-
nos gazdasági válság hatása a színházakra és
közönségükre, leszünk-e egyáltalán az idén és
jövőre? Megtudjuk majd a The World of Theatre
következő kötetéből. Reméljük...

bözőbb drámai téralkotási elméletek és gyakor-
latok, olykor csökkentek, olykor pedig nőttek a
színpadi tervezőművészet, tágabb értelemben a
látványtervezés esélyei, feladatai. Világszerte
erősödtek a viták a performance, a transzavant-
gárd és a posztmodern hívei között és körül,
például a színjáték komponenseinek egymás
közötti viszonyáról avagy a túlkoncepcionált,
túlságosan előtérbe tolakodó és gyakran túl
drága szín-padképekről, látványeszközökről.

A kiállításokra való felkészülés során, illetve
magukon a PQ-kon arról is vitáztak, hogy egyál-
talán megörökíthető és dokumentálható-e a
színjátékművészet, ezen belül a drámai téralko-
tás művészete, s ha igen, milyen eszközökkel
vagy médiumokkal, s melyekkel a leghatásosab-
ban? E viták elősegítették, hogy a prágai világki-
állítások módszertanilag és eszköztárukbanB F

P

ŐGEL JÓZSE
egyre változatosabbak, gazdagabbak legyenek.
Kezdetben túlnyomórészt színpadképeket, ter-
veket állítottak ki, olykor képzőművészeti jellegű
színpadvíziókat és jelmezeket vagy ezek fotóit is.
Egyre szaporodtak a makettek, a felöltöztetett
bábuk, a kellékek, a drámai teret, illetve a benne
mozgó, cselekvő, létező embert, karaktert anali-
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EGY KIÁLLÍTÁS MÉRLEGE
július 16. között
ora prágai Ipari
n a Prágai
nagy nemzetközi

színházépítészeti

l a
valóan többirányú
függöny okozta kö-
lis-művészeti elszi-
l egy ezt megelőző
inek felmutatására
oboda, Jiři Trnka,
díjakat nyertek a

zi szekciójában). A
fogva nemzetközi
vezető szerepre

urópából, Ameriká-
zett nemzeti és te-
közben a részt ve-
atra gyarapodott, s
s képviseltette ma-

mzeti és tematikus
demonstrációknak
jtva speciális célki-
k megjelenítésére
őnként színházépí-
rsrendezvényekkel.
épző főiskolák se-
yobbrészt az új

kvések bemutatása
ínházi szekció is
százados időszak

özép-kelet-európai
tásának, részben
az autonóm,

vészeti törekvések
jfajta

játékterek és -helyek keresésének, kialakításá-
nak korszaka volt. Így Prágában elismerést, díjat
csak az a művész, illetve csoport, műhely
kaphatott, aki/amely az előbb említett
tendenciák szolgálatában alkotott.

Időközben új s új színjátéktípusok, koncepci-
ók, stílusok születtek, szaporodtak a legkülön-

záló skiccek, s rohamos tempóban lépett a
szemléltetés szolgálatába a fotózás, a dia- és
filmvetítés, a videózás.

E gazdagodás ugyanakkor azzal járt, hogy a
nemzeti kiállítások nagy része, nemritkán erős
ideológiai-politikai felhangokkal, koncepcionált-
tá, olykor túlzottan megszerkesztetté, rafináltan
felépítetté vált. Environmentek, kisebb-nagyobb
díszletkonstrukciók kerültek előtérbe sokszor

Pufajkák az orosz kiállításon


