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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
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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-

Q ’ 95

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
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mértéktelenül, s már maga az installáció is gyak-
ran valóságos szcenográfiai emlékművé vált;
dúlt a gigantománia, elveszett az ember mint
színjátéki tényező. Az említett tendenciák két-
ségtelenül erősebb fénybe állították az egész
szcenográfiai kultúrát, de kirekesztésekkel is
jártak, illetve egyes tervezők iránt ellenszenvet
kel-tettek.

Nagyjából így fest az eddig hét ízben
megrendezett Prágai Quadriennale története,
ám a mosta-ni, a PQ '95 elgondolása és
felépítése többfajta változást tükröz. Már a
rendezvény különböző felhívásaiból és
kiadványaiból is kiderült, hogy több tekintetben
újrafogalmazták hagyományaikat,
célkitűzéseiket. Annak ellensúlyozására, hogy
a PQ most már „csak" cseh és prágai ren-
dezvény (noha különböző nemzetközi színházi
szervezetek és az UNESCO is elismerik, támo-

Részlet a brazil kiállításból

gatják), leszögezik: a PQ az egyedüli olyan nem-
zetközi díszlet- és jelmeztervezési, valamint
színházépítészeti kiállítás, amelynek a zsűrije
nemzetközi, és átfogja a világszínház valamennyi
komponensét, mindazt, ami a színpadképre, a
drámai térre, a látványra, a játszási hely felépí-
tésére vonatkozik. A kiállításon részt vevő alko-
tók Picasso, Léger és Munch nyomdokain halad-
nak. Lehetett itt találkozni Salvador Dali színpad-
képeivel, Oscar Niemayer színházterveivel, F.
Wotruba, Tadeusz Kantor alkotásaival, Josef
Svoboda világítástechnikai újításaival, s a részt-
vevők közül nem egy olyan rendező-világnagy-
ságokkal dolgozott, illetve működik ma is együtt,
mint Peter Brook, Ariane Mnouchkine, Giorgio
Strehler, Jurij Ljubimov, Jerzy Grotowski, Robert
Wilson, Peter Sellars.

A PQ idei mottói is tükrözik a változást: milyen
lesz az ezredvégi színház az egyes kontinense-
ken, miben különböznek az egyes országok
színházai, és mi egyesíti őket, túléli-e a színház a
kétezredik évet, akarunk-e, tudunk-e színház
nélkül élni?

Ami a PQ '95 irányítási és szervezési struktú-
ráját illeti, az egész „csehesítve", pontosabban
„prágaiasítva" lett. A szervező a Cseh Köztársa-
ság Kulturális Minisztériuma megbízásából a
Prágai Színházi Intézet, a Prágai Városi Tanács-
csal és a Prágai Kiállítási Központtal együttmű-
ködve. A két fővédnök: a Cseh Köztársaság el-
nöke, Václav Havel és Prága főpolgármestere,
Jan Koukai. A világkiállítás betagolódott az
UNESCO világkultúra-fejlesztési programjába
(W.D.C.D.), a további szponzorok azonban túl-
nyomórészt cseh telekommunikációs, ipari-ke-
reskedelmi és közművelődési intézmények,
szervezetek voltak. Mindezek a tendenciák jel-
lemzőek a PQ '95 vezérkarának, a PQ Bizottság-
nak az összetételében bekövetkezett változá-
sokra is. Ezúttal elhagytak egy szekciót (a tema-
tikus kiállításokét), az építészeti-színháztechni-
kait pedig beolvasztották a nemzeti kiállítási
szekcióba, így az díszlet-, jelmez- és építészeti
nemzeti kiállítási tagozattá vált. Megmaradt a
díszlet- és jelmeztervezőket képző főiskolák
szekciója, s született egy új rendezvény a szce-
nográfiai és színházépítészeti könyvek kiállítása.

Nézzük most már az eredményt, a kiállítást
magát. Minden eddiginél több - valamennyi
kontinensről összesen negyvenöt - ország vett
részt a kiállításon, s közülük ugyancsak minden
eddiginél több - huszonhat - a főiskolai szekci-
óban is; ez a tény egyszersmind meggyőző sza-
vazás mind a PQ, mind annak új tendenciái mel-
lett. Kár, hogy a seregszemléről - ezúttal első íz-
ben - elmaradtak a franciák, az olaszok, s míg
egyes kontinensekről (Dél-Amerika, a Szovjet-
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unió felbomlása révén Európa, illetve Ázsia) nőtt
a résztvevők száma vagy legalább a részvétel
intenzitása, addig egy másik nagy kontinens -
Afrika - Egyiptomon kívül semmilyen más
országgal nem képviseltette magát.

A nemzeti kiállításokat illetően feltűnő, hogy -
különösen Európából - elég kevesen (például a
csehek, svédek, belgák) iktatták be reprezenta-
tív kiállításukba a színházépítészetet. A színház-
építészet iránti viszonylagos érdektelenség egy-
részt jellegzetesen posztmodern tanácstalan-
ságra utal, másrészt elég baljóslatú választ ad
arra a kérdésre, hogy túléli-e a színház a kétez-
redik évet? A nemzetközi zsűri (amelynek tagja
volt Belitska-Scholtz Hedvig, az OSZK Színház-
történeti Tárának vezetője) maga is úgy elbúsult
ezen, hogy mindössze két ezüstérmet ítélt oda
(Csehország és Belgium részére), egy elismerő
oklevelet pedig Horvátország javára (a szerbek
által összelőtt Eszéki Horvát Nemzeti Színház
rekonstrukciójának dokumentumaiért). Az ara-
nyérmet oda sem ítélték, javasolva a jövőbeli
quadriennalék szervezőinek, hogy az építészet-
nek külön szekciót biztosítsanak (mint ahogy ez
korábban többször is megtörtént).

A nemzeti kiállítások egy részénél, kiváltkép-
pen az európaiaknál s ezen belül a közép-kelet-
európaiaknál megfigyelhető egy tartalmi vonat-
kozásokra is utaló nemzedékváltás. Érdekes,
hogy például az angolok, akik a korábbi világkiál-
lításokon kiemelkedő képességű tervezőik révén
az arany trigánál ritkán adták alább, most na-
gyobb létszámú, harminc-negyven éves gárdá-
val jöttek, benne kevés ismert nagy névvel, de ez
a fiatalabb csoport is képes volt elérni az arany
triga utáni legnagyobb kitüntetést, a csoportnak
szóló aranyérmet, mivel erőteljesen kifejező ma-
kettjeikkel, ironikus-talányos „boxukkal", vala-
mennyi - hivatásos, alternatív, kísérleti avagy
performance - színjátéktípus drámai tereit fel-
mutató apparátusukkal jól szolgálták a PQ '95
legfontosabb jelszavát: új és új szinházi tereket
keresni!

Hasonló nemzedékváltást érzékelhettünk
még a cseheknél, szlovákoknál, a balti államok-
nál, kevésbé a horvátoknál, szlovéneknél, len-
gyeleknél. A baltiaknál az is látható volt, hogy
míg korábban minden külföldi (prágai, újvidéki
stb.) jelentkezésük csak a Szovjetunió és érintett
szervei égisze alatt történhetett, s tervezőművé-
szeik jelentékeny része orosz szcenográfiai mű-
helyekben készült fel, most hirtelen (és termé-
szetszerűleg) fontossá vált, hogy ki hol született,
milyen nemzetiségű, meg hogy korábban az
egyes köztársaságokban kit nyomtak el szárma-
zása avagy skandináv, esetleg más nyugati mű-
vészi kötődései miatt. Eme átcsoportosulásnak

Jelmezek és tervek az amerikai kiállításon

is betudhatóan a baltiak első önálló prágai jelent-
kezése nagyon gazdagnak mutatkozott, nemzeti
kiállításaik a PQ '95 legszebbjei közé tartoztak, s
nem véletlen, hogy az egyik díszlettervezési
ezüstérmet a Iett Andris Freibergs kapta
Penderecki-Bach Credójának atmoszféra)
sugárzó drámai teréért.

Az sem véletlen, hogy a másik ezüstérmet
meg az ugyanúgy megfiatalodott, ugyancsak
igen szép és gazdag belorusz nemzeti kiállítás
tervezőművésze, Zinovij Margolin kapta, egyéb-
ként egy Sagan-színműnek a moszkvai Szovjet
Hadsereg Színháza számára készített, a darab
gondolati-érzelmi világát kiteljesítő térvíziójáért.
(A katalógus tanúsága szerint a belorusz terve-
zőművészek jelentékeny része gyakran dolgozik
az Orosz Föderációban, illetve a FÁK más tagál-
lamaiban is.)

Döbbenetes látvány és élmény volt ugyanak-
kor Oroszország nemzeti kiállítása, kívül fekete
pufajkás, belül pedig fekete autógumis építmé-
nyével, roppant kevés kiállítójával és kiállítási
tárgyával. Sajnálatos, hogy ez a szereplés nem
tudta reprezentálni a máig is sok kiváló mű-
vésszel, pedagógussal, műhellyel rendelkező
orosz(országi) szcenográfiát.

A magyarnemzeti kiállítása legjobb „nemzedék-
váltó" kiállítások közé tartozott. Egyaránt helyet
kaptak benne a negyvenes években született

közép-, valamint az ötvenes, sőt hatvanas évek-
ben született fiatalabb, a pályán olykor csak né-
hány éve elindult generációk tagjai. Szerencsés
ötlet, hogy az előválogatás az idősebbek egyes
képviselőit is megmozgatta, s hogy ezeknek, va-
lamint a nemzeti kiállításba valamilyen ok miatt
be nem került ifjabbaknak és középgeneráció-
soknak az alkotásait egyaránt bemutatták a Prá-
gai Magyar Kultúra Házában, a magyar színház-
építészet kiállítási anyagával együtt. Ez a fiatalí-
tási törekvés ugyan már a PQ '91 anyagában
megfigyelhető volt, mégis most vált egyértelmű-
vé, demonstrálva a színházi világkép, stílus és íz-
lés kitágulását. Ily módon egyre több kísérleti, al-
ternatív, transzavantgárd, hivatásos színházon
kívüli, performance-szerű produkció dokumen-
tációja kerülhetett a '95-ös világkiállítás magyar
„törzsanyagába", s ennek révén sikerült magyar
részről is bizonyos választ adni a PQ '95 egyik
fontos, a drámai tér lehetőségeit érintő kér-
désére.

A szlovákok az előző PQ-n meg a csehekkel
együtt szerepeItek, s most azért is tartozhattak
a jelentékeny fiatalodást felmutató nemzeti
kiállítók sorába, mert ezúttal nem kellett
ügyelniük az idősebb testvérre, tanítójukra,
példaképükre (noha ebben a szerepben azért
némi igazságtartalom volt). Mindenesetre egy
zömében fiatalabb és újabb gárdát vonultattak
fel, új drámai teret kereső és kialakító
törekvéseiket illusztrálandó.

A német nemzeti kiállítás mindössze négy
tervezőművészt mutatott be, akik közül csak
egy vett részt az előző PQ-n is. Mind a négyen
az ötvenes években született nemzedéket
képvisel-
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Az angol kiállítás részlete

ték; de a csekély létszámuk ellenére szépen,
racionálisan megszerkesztett és felépített
boxukkal, benne a hasonlóan kidolgozott
kisboxokkal, makettekkel, environmentekkel
elvitték a díszlettervezők részére adható
egyetlen aranyérmet, „mind a klasszikus, mind
a modern színhá-

Juhász Katalin terve a miskolci A kis herceghez

(Katkó Tamás felvételei)

zat nagy képzelőerővel megközelítő" tervező-
művészetükért.

Úgy a lengyel, minta bolgárnemzeti kiállítás-
ra az volt jellemző - az előbbinél régebbi, az
utóbbinál frissebb hagyományokra támaszkod-
va -, hogy tovább él bennük az a szcenográfiai
költészetnek nevezhető vonulat, amely kiemel-
kedő képességű művészek, pedagógusok köré
csoportosulva, nagy képzelőerővel, szürrealista
fantáziával, képző- és iparművészeti, olykor
népművészeti elemek ötvözésével, nagy mögöt-
tes (asszociatív) tartománnyal rendezi be a
ma-

ga drámai tereit. Kettejük közül ma mára bolgár
az őserejűbb, a többfelé, „mélybe" és „egekbe"
inkább nyitott. Mindkettőnél fennáll viszont a ve-
szély, hogy a szcenográfia a különböző színjá-
tékkomponenseken felülemelkedve túlságosan
nagy, szinte meghatározó szerephez jut.

A finnekés a svédek csak néhány, különösen
divatos díszlet- és jelmeztervezőjükkel, színház-
építészükkel jöttek, az előbbiek közül a korábban
feltűnt, nagy tehetségű Anna Kontek el is vitt egy
jelmeztervezési ezüstérmet, „Japán és Európa
színházművészetét összekötő kompozíciójá-
ért".

Az izraeli kiállítás a nemzedékváltás mellett
arról is tanúskodott, hogy az izraeli színházmű-
vészetnek nagyszámú, már Izraelben született
kiváló tervezőművésze van, s ezek igencsak já-
ratosak a legkülönbözőbb színházi koncepciók,
stílusok, színjátékhelyek és -terek kialakításá-
ban.

A kis vagy közepes nagyságrendű (a „nagy-
ságrend" szó nem föltétlenül az ország, a régió
dimenzióira vonatkozik, sokkal inkább a hely-
beli színházművészet tényleges kiterjedéseire)
egyéb nemzeti kiállításoknak csak kisebbik ré-
sze dokumentált mindössze egy vagy néhány
kísérleti, avantgárd törekvést. A többség inkább
arra törekedett, hogy a kiállítási tárgyak minél
nagyobb körével bizonyítsa: egyaránt képes
saját hagyományokból építkező, illetve nyugati
(főleg angol, amerikai, francia) mintákat követő
színházat csinálni, ezen belül klasszikusat és
modernet egyaránt, s mindehhez megvan -
lásd Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, a Koreai
Köztársaság kiállítási apparátusát - a megfelelő
színházi, sőt szcenográfiai műhely-hálózata,
beleértve az oktatást is. Ezt bátorítandó, a
nemzetközi zsűri nem véletlenül jutalmazta az
egyik díszlettervezési ezüstéremmel a koreai
Jeoug-Sup Yoon tervezőművészt (mellesleg a
Koreai Nemzeti Színházművészeti Főiskola
tanárát) egy koreai szerző drámájához készített
díszlettervéért, hogy „ezzel a reményteljes
kitüntetéssel mintegy bátorítsa a régió tervezőit".

A nemzedéki és egyéb változásokkal nem so-
kat törődő nagyszabású nemzeti kiállítások kö-
zül a spanyol-katalán mindenfajta színjátéki tér
(szabadtér, utca, üzem, olimpiai stadion, padlás,
stúdió, laboratórium, kőszínház), valamint az
ezeknek megfelelő színjátékok, performance-
ok, műfajok gazdag dokumentációját hozta, kü-
lönös tekintettel a kísérleti és a monumentális
színjátéki formákra. Éppen az utóbbiak terén el-
ért eredményeiket jutalmazta a zsűri egy jelmez-
tervezési aranyéremmel a barcelonai olimpia
monumentális ünnepi színjátékainak jelmezter-
veiért.

Az USA nemzeti kiállítása már 1987-ben
arany trigát ért, a mostani viszont ahhoz ké-
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pest gazdagabban és áttekinthetőbb szerkezet-
ben prezentálta az egyre sokasodó színházi,
szcenográfiai és színháztechnikai műhelyeket,
együtteseket, vállalkozásokat, különös tekintet-
tel a színházi szórakoztatásra. Jelezte kiállításuk
azt is, hogy klasszikus, modern, zenés-táncos,
kísérleti és szórakoztató produkciók látványter-
vezésében egyaránt otthonosak, s másutt is -
például Európában - erőteljesen jelen vannak. A
zsűri a kollekcióból a kísérleti színházak doku-
mentációját tartotta a legfontosabbnak azzal,
hogy Gabriel Berry jelmeztervezőt hangsúlyo-
zottan az ilyen előadások terveiért tüntette ki az
egyik jelmeztervezési ezüstéremmel.

Kína nemzeti kiállítása arra utalt, hogy dísz-
let-, jelmez- és látvány- (fény-) tervező művészei
mindenekelőtt (és irányítottan) a hagyományos
vagy az abból kinövő színjátékok szcenográfiá-
jában a legotthonosabbak, de akadt jó példa
egy-egy Shakespeare-, Strindberg- és Galin-
darab igen kifejező, „európai" megtervezésére
is. Főiskolás kiállításuk viszont azt bizonyította,
hogy színházművészeti és -technikai orientáció-
juk és struktúrájuk sokkal tágabb ennél.

Egy másik ázsiai színházi nagyhatalom, Ja-
pán mindkét kiállítása (a nemzeti és a főiskolás)
hasonlókról tanúskodott, azzal a különbséggel,
hogy Japán egész színházi és színházoktatási
struktúrája a kínaihoz viszonyítva sokkal nyitot-
tabb más hatások és eredmények előtt. Ezt mél-
tányolta a zsűri, amikor nemzeti kiállításukat
díszlettervezési elismerő diplomával jutalmazta,
„annak szépségéért és derűjéért".

pukkasztó (happeninges, performance-os stb.)
gyakorlattal szemben, ezúttal az egyes országok
leginkább oktatási intézményeiket és a növen-
dékek munkáit demonstrálták, egyúttal saját
színházi életük legkülönbözőbb tendenciáiról
képet adva. Így sok esetben (kínaiak, japánok,
amerikaiak stb.) a főiskolás kiállítások a nemzeti-
eknél nem egy tekintetben érdekesebbnek, gaz-
dagabbnak bizonyultak, az oktatási intézmé-
nyek, hálózatok felfedésében pedig sok hasznos
tapasztalattal jártak.

A PQ '95 vezetősége nagy sikerrel, tizenhá-
rom ország részvételével bonyolította le a Szce-
nográfiai és színházépítészeti-technológiai

könyvek harmadik kiállítását. Meglepően gaz-
dag volt Kanada, Csehország, Hollandia, Len-
gyelország és Oroszország kiállítása, monog-
ráfiákban, albumokban és szorgalmasan be-
gyűjtött információhalmazokban egyaránt. A
magyar kiállítás kicsiny volt, két ásszal: Ék Er-
zsébet Magyarországi viseletek a honfoglalástól

napjainkig című albumával és az Országos Szín-
háztörténeti Múzeum és Intézet Magyar szín-

pad-kép-írók című kötetével. Az utóbbi egy átfo

gó tanulmánnyal, sok adattal, színes és fekete-
fehér fotókkal, gazdag bibliográfiával, szép
könyvészeti kivitelben, habár kicsit rögtönző
szerkesztéssel demonstrálta a kilencvenes évek
magyar színházművészetét, a kortárs szcenog-
ráfusok (főleg a kiállítók) alkotásait. E kiadványt a
nemzetközi zsűri az egyik ezüstéremmel jutal-
mazta mint „kiváló példáját a kortárs szcenográfia
dokumentálásának".

A magyar nemzeti kiállítás módszertani
szempontból mentes volt a gigantizmustól, a
túlkomponáltságtól, mindenfajta túlzástól és
exhibicionizmustó, inkább szintetikusnak
mondhatjuk: viszonylag kis alapterületen Antal
Csabának a veszprémi Szerbusz, Tolsztoj!-hoz
készített színpadi építménye, hátul Pauer
Gyulának a Tivoli-beli Vatzlavból vágott
csoportképével, maketteket, fotókat, vázlatokat,
jelmezes próbababákat, videókat és nézőiket
egyaránt befogadó keretet adott építő a győri
Sándor János és csapata - a jól összeválogatott
és szerkesztett magyar kiállítási anyag számára,
amely ezen a kiállítástípuson belül a PQ '95
egyik legjobbja volt.

Az egész PQ '95 virtuális és valóságos
központjában ott állott a hetvenöt éves Josef
Svoboda életmű-kiállítása. Azé a Svobodáé,
aki a XX. század egyik legnagyobb
szcenográfusa, nemzedékek tanítója,
professzora volt; aki a szcenográfia feladatát
nem különböző elemeknek, effektusoknak, más
művészeti ágak kifejezési eszközeinek
kombinálásában látta, hanem egy sajátosan
plasztikus, képlékeny, érzékletes síkokkal,
hasábokkal, illetve fény-árny elemekkel dolgozó,
térbeli és térhatású nyelvezet kialakítására
törekedett; aki a színpadi-drámai fény-technika
egyik legnagyobb felfedezője és alkalmazója
volt, s mértani pontossággal teremtette meg a
legkülönbözőbb színjátékkereteket a
legkülönbözőbb műfajok, a legkülönbözőbb or-
szágok színházai s többnyire korszakos jelen-
tőségű előadásai számára. Mindezt tükrözte a
gazdagon illusztrált kiállítás, s továbbmenően
még azt is, hogy Svoboda legtöbb kompozíció-
jában mégiscsak az ember, a színész a legfon-
tosabb.

A főiskolás szekció nagyszámú kiállítását el-
sősorban az jellemezte, hogy a korábbi polgár

ajon dokumentálhat
adás? Nem épp lény
komplexitása, egys
ge? A videofelvétel
alakítja a produkciót, a

szévé fogalmazza a befog
let- és jelmeztervekből rend
tervezés színházi problém
annak képzőművészeti ös
át a hangsúlyt.

A Prágai Quadriennale
kószálva (s kicsit elveszett
negyvenöt nemzeti kiállítás
kolai bemutató által felhal
ben) az volt az érzésem, ho
játszásról keveset tudhato
tok a különféle tervezői m
határozó stílusokról. Beny
tek a szcenika helyzetéről,
tervek magától értetődő sti
lett is úgy éreztem, hogy m
ráfia a maga már kikísérlete

tervet lát-
deti közelí-
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ege vész el ekkor: a

názza ki. Számtalan nagyon érdekes
tam, de nem találkoztam valóban ere
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PADKÉPE
GAI QUADRIENNALE
zerisége, elevensé-
rögzített tévéjátékká
z igényes kritika esz-

adói élményt. A dísz-
ezett kiállítás pedig a
áiról óhatatlanul is

szefüggéseire helyezi

kiállítási csarnokában
nek érezve magam a

és a hetvenkét főis-
mozott tervrengeteg-
gy itt magáról a szín-

k meg. Képet kapha-
egoldásokról, a meg-
omásokat szerezhe-
eltérő irányzatairól. (A
láris sokfélesége mel-
anapság a szcenog-
zett lehetőségeit ak

tésmóddal, mellbevágó ötlettel - olyan megol-
dással, amely átértelmezné a színházról kiala-
kult képünket.) Arról is sokat megsejthettem,
hogy a világ különféle tájain miféle színházesz-
mények, alkotói önértelmezések húzódnak meg a
tervezői munka hátterében. (A különböző kul-
turális tradíciók, nemzeti hagyományok és az
egyetemesebb színházi konvenciók sajátos ke-
veredése érződött számos bemutatón, például a
finnek, a japánok, brazilok kiállításán. A Quadri-
ennalén nem volt helye a regionális színházértel-
mezésnek, csak annak, ami a helyi hagyomány-
ból az európai színházi tradícióval konfrontáló-
dott vagy szintetizálódott.) Ha műtárgyként te-
kintettem az installációkra, kiállított anyagokra,
intenzív benyomásokat szerezhettem arról is,
hogy a tervezők szemével milyen ma a világ, illet-
ve hogy ennek a valóságértelmezésnek a
függvényében milyen lehetőségei vannak az
ezred-vég színházművészetének. Arról azonban
keve-


