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Abrémai Shakespeare-társulat tizenkét év
alatt huszonkét Shakespeare-darabot vitt
nagy sikerrel színre, és meghatározó
szerepet játszott a német Globe központ
megalakulásában. Hogyan jött létre a társulat?
 Társulatunk 1983-ban politikai indíttatásra

alakult meg. Mindannyian a '68-as mozgalom
résztvevői voltunk. A Németország különböző
részeiről származó, eltérő tapasztalatokkal ren-
delkező hét alapító tag először egy közös politikai
irányvonalban állapodott meg, aztán mint önálló
színházi csoportosulást hozta létre a társulatot.
Az önállóságnak ezt a formáját - amely az Erzsé-
bet-kori King's Men nevű Shakespeare-társulat-
nál is fontos szerepet játszott - a demokratikus
és kollektív szellemben végzett munka jellemzi.
Ez azt jelenti, hogy mindenkinek, aki a színház
működtetésében részt vesz, egyenlő hozzászólási
és döntési joga van.

Indulásunkat is, későbbi működésünket is je-
lentősen befolyásolta a nyolcvanas évek béke-
mozgalma. Nem véletlen, hogy épp a Lear ki-
rállyal kezdtünk, amelyben Alban nálunk így szól a
darab végén: „Mi, fiatalok nem akarjuk ezt a
szörnyűséget megélni." Azokban az időkben egy
ilyen kijelentésben a reménység fogalmazódott
meg, hogy a világ, a földgolyó - amely Shakes-
peare Globe színházának is a jelképe volt - nem
pusztul el.

 Hogyan működik a közösségi színházi irá-
nyítás?

- Két testületünk van: az igazgatóság, amely-
nek tagjai a bizottsági ülést készítik elő, és maga
a bizottság, amelyben a fontos döntéseket hoz-
zuk meg, a terveket egyeztetjük. Lényeges kér

désekben - szereposztás, gazdasági lehetősé-
gek, szerződtetések vagy felmondások - a közös
megegyezés elve érvényesül. Lényegesnek tart-
juk a közösség véleményét, de a döntés mégis-
csak a szakemberek dolga. Színházunk működé-
se ugyanakkor kezdettől fogva munkamegosztáson
alapul, természetesen vannak rendezők, fordítók,
tervezők, szervezők, színészek, könyvelők stb.
 Mi jellemzi a társulat műsorkoncepcióját?
 Társulatunk a német színházi világban egye-

dülálló műsorkoncepció kialakítására törekedett,
amelynek keretében párhuzamosan tudunk
Shakespeare-rel és a szerzői műhelyünkben szü-
letett darabokkal foglalkozni. Tizenhét ősbemu-
tatót tartottunk. A Lear királyt követő kortárs-
dráma-előadásunk, amely Paula Becker-Moder-
shon északnémet festőnőről szól - akinek em-
lékmúzeuma a színházunk mellett áll -, tizenkét
éve műsorunkon van. Az ilyen produkció kikap-
csolódást is jelent számunkra, hiszen Shakes-
peare-előadásaink legtöbbje majd' három és fél
órás, s olyan magas érzelmi hőfokú, oly súlyos
konfliktusokkal teli, hogy nagyon nehéz játszani
őket. Színészeink épp ezért havi tizen-két
Shakespeare-előadásnál többet nem kötelesek
játszani.
 Miért épp Brémában alakult meg a társulat,

és milyen volta fogadtatása?
 Brémát tudatosan választottuk székhelyünk-

nek, hiszen Peter Zadek és Kurst Hübner itteni
működésének volt még egy kis utózengése, ami
ideális alapnak bizonyult egy másfajta Shakes-
peare-kultusz megteremtéséhez. A brémai la-
kosság első perctől kezdve nagy tetszéssel fo-
gadta színházunkat. A hatóság pedig 1989 után

mint alternatív csoportnak a bevétel tíz százalé-
káért egy színháztermet bocsátott a rendelkezé-
sünkre. Három hónap alatt sikerült felépítenünk
jelenlegi székhelyünket a Leibniz téren, s ezt nem
kis részben a lakosság határozott kiállásának, a
brémai Shakespeare Társaság baráti körének és a
szenátustól kapott segítségnek köszönhetjük. A
régi helyiségünktől nehezen tudtunk elszakad-ni:
az Ahogy tetszik utolsó előadásán az első
felvonás után a közönséggel együtt, kosztüm-
ben, lovas kocsin mentünk át az új színházba, és
ott folytattuk a második felvonással. Kicsit olyan
volt ez, mint Shakespeare idejében, amikor a
James Burbage építtette The Theatre-t 1598-ban
lebontották és a Temze másik oldalán, London
déli részén, a Bankside negyedben felépítették a
Globe-ot.
 Az előadások magas látogatottsága ellenére

sem kaptak azonban támogatást...
 Hét évig egyáltalán nem kaptunk támogatást,

a nyolcadik évben 400 ezer márkát adtak, idén
900 ezret, a jövő évtől pedig 1,3 milliót kapunk.
Ez az összeg még mindig kevés, de ha az így
megszerzett egy-egy márkához valahonnan még
másik is kerül, csak túléljük a nehézségeket.
Pedig a gázsik egyáltalán nem magasak. Mindent
egybevetve, mára elértük egy közepes
színvonalú városi színház szintjét, és bebizonyí-
tottuk, hogy színházat másként is lehet csinálni,
mint ahogy ez általában szokás.
 Mi vonzza a társulatot Shakespeare-hez?
 Mindenekelőtt Shakespeare realizmusa,

nyelvi és színpadi fantáziája és humanista világké-
pe. Színházi csapatunk - éppúgy, mint Shakes-
peare-é a Globe-ban - a fantázia erejét, a költői
valóság létezését keresi, illetve a közönséget
igyekszik az előadások aktív résztvevőjévé tenni.
Határozottan elutasítjuk a valóság illuzionisztikus
utánzását és a naturalista színpadképet -
játékunk lényegét a shakespeare-i és brooki ér-
telemben vett üres tér fejezi ki.

Munkánk másik jellegzetessége a „negyedik
fal" hiányából adódik: ahhoz, hogy a közönség és
a játéktér közötti szakadék áthidalható legyen,
elkerülhetetlen Shakespeare munkásságának ta-
nulmányozása, figyelembevétele. Társulatunk
tehát ugyanúgy igyekszik játszani, ahogy az az
Erzsébet-kori népszínházban, majd a Globe-ban
szokás lehetett. A tagolatlan színpad - amely
valójában a nézők és a színészek zárt egységét
hivatott érzékeltetni - csak abban az esetben
képes funkcionálni, ha tudatában vagyunk annak,
hogy a játék mindkét résztvevője ugyanannak a
társadalmi valóságnak alárendeltjeként létezik.
Ezt az egymásrautaltságot fejezi ki színházunk
építészeti struktúrája is, amely a nézőtér és
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a színpad összekapcsolását célozza. A széles
középső járat és a félkör alakú színpad a néző és a
színész közötti közvetlen kapcsolat esélyét te-
remti meg.

 A népszínháznak ilyetén elképzelését már a
hatvanas években megfogalmazták. Melyek e já-
tékmód jellegzetességei?

 A népszínház kifejezés szinte elfelejtődött
Németországban, amikor Robert Weimann a
hatvanas években publikált művében (Shakes-
peare és a népszínház hagyományai) fontos
megállapításra jutott a békaperspektívából eredő
torzult látásmóddal kapcsolatban. Vagyis arról
van szó, hogy a világot egészen más szem-
szögből nézik azok, akik uralkodnak, s azok, akik
fölött uralkodnak. Jól megfigyelhető ez a pers-
pektívaváltás Shakespeare bolondjainak viselke-
désében.

 Nagy szerepet játszik önöknél az, hogy a
közönséget bevonják az előadásba. Az Ahogy
tetszikben például a nézőteret ardennes-i erdővé
változtatták, amelyben a színészek a „ fákhoz", a
„néző-ágakhoz" intézik szerelmes szavaikat.

 Igen, ez valóban lényeges. A néző számára
meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy az
üres színpadot kényszer és zaklatás nélkül, csu-
pán fantáziája segítségével benépesítse. A nép-
színház feladatát mindenekelőtt abban látom,
hogy az a hétköznapok felszíne alatt rejtőzködő
értékeket, mélyebb összefüggéseket tárja fel. Ezt
szolgálják - többek között - a nyilvános próbák is,
amelyeken különböző jelenetekkel kísérletezünk,
és megpróbáljuk megértetni a közönséggel, hogy
igazi színházi produkció csak kisebb-nagyobb
tévedések árán, vagyis az elképzelhető összes
lehetőség kipróbálásával jöhet létre. Ma-napság
mindennek tökéletesen kell működnie, arra
azonban, hogy valami mennyire helyes vagy
helytelen, épp a hibák mutatnak rá. Ezért például
minden komikus jelenetet előzetesen leteszte-
lünk: ha senki sem nevet rajtuk, akkor valami
nincs rendben.

 Feltűnő, hogy a burleszkjeleneteket nem-
egyszer megváltoztatják, mi több, elidegenítik.

 A Shakespeare-szövegeket nem érinthetet-
len szentségként kezeljük, hiszen például az ak-
kori viccek legnagyobb része mára hatástalanná
vált. Ezeket tehát a mai nyelvhasználat szellemé-
ben fel kell újítani, érhetővé kell tenni - s ez
természetesen más típusú szövegekre is érvé-
nyes.

 A szöveg érthetősége felveti az újrafordítás
kérdését.

- A Shakespeare-darabokat Chris Alexander,
Rainer Iwersen és Maik Hamburger új fordítása-
iban játsszuk. Fordításainkban megpróbáljuk a
nyelv gesztikai és mimikai implikációit, illetve a
játékra és a cselekvésre történő utalásokat ma-
radéktalanul kidolgozni és előtérbe állítani. Míg
egy korábbi költő-műfordító azt mondaná: „oh,

Norbert Kentrup és Robert Brandt a Perícles-
ben (1996)

hogy építsék fel Shakespeare Globe színházának
pontos mását a Southwark negyedben. Ez a terv
később életcéljává lett. Közben felfigyelt társula-
tunk sokoldalú Shakespeare-munkásságára, és
amikor 1991-ben néhány előadásunkat megte-
kintette, nagyon megszeretett bennünket. Ezért
hívott meg az új Globe-ba, ahol A windsori víg
nőket játszottuk.
- Mi volt az első benyomásuk a Globe-ról?

- Olyan érzésünk volt. mintha piactéren ját-
szanánk, egy hatalmas nyilvános téren. A kör
alakú színház három oldalról nyitott négyszögle-
tes színpadával, nagy erkélyével és galériájával a
földgolyóra hasonlított, ugyanakkor egy katedrá-
lis fenségét sugallta. Ebben a térben sem a néző,
sem a színész nem tud elbújni: a színész a leg-
teljesebb nyitottsággal szembesülhet itt, hiszen
minden oldalról nézők veszik körül, s ezáltal a
színház valóban közös élménnyé válik.

- Mit jelentett önöknek az, hogy a Globe-ban
játszhattak?

- Annak ellenére, hogy már tizenkét éve fog-
lalkozunk Shakespeare-rel, amikor a Globe ezer-

miért, hogy csak kérdések, mik szemedből reám
tekintenek?", a mi fordítónk ezt így fogalmazza:
„Miért tekintesz oly kérdőn énrám?" - s még egy
mimikai játékra is lehetőséget teremt a
színésznek.

 Hogyan képzelhető el fordító és színész
közös munkája?

 Kezdetben a fordító elkészítette a szöveg
első változatát, azt közösen felolvastuk, majd
játéklehetőségeket keresve elkezdtük a szavakat
alakítgatni, formálni. E munka alapján jött létre
az újabb fordításverzió, s ez a próbák során
tovább finomodott. Tapasztalataink birtokában
ma már könnyebben megoldjuk ezeket a problé-
mákat, hiszen fordítóink pontosan tudják, mi az,
amire szükségünk van. Ennek ellenére mégis
előfordul, hogy a végleges változat valamilyen
bizonytalanság vagy javítás miatt csak a premi-
erre készül el. Maik Hamburger mint külső fordí-
tó legutóbb csak azért jött három napra Brémá-
ba, hogy A velencei kalmár általa készített válto-
zatát együtt elolvashassuk. Egyszóval sok ener-
giát fektetünk a fordításokba, s azokat kétnyelvű
kiadásban meg is jelentetjük.

 1993 fontos év volta brémai Shakespeare-
társulat életében: elsőként léphettek fel a
londoni Globe színház rekonstruált nyerstégla
épületében.

- Sam Wanemakernek, az időközben elhunyt
amerikai színésznek és rendezőnek volt az ötlete,
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négyszáz személyes épületében - amelynek
nézőterét is csak nádtető védi - felléptünk, úgy
éreztük, hogy itt mindenféle elmélet érvényét
veszti, semmilyen színpadi szabályra, tapaszta-
latra nem támaszkodhatunk. Ez a színházi konst-
rukció egészen másfajta, addig nem ismertjáték-
módot követelt. A figurákban végbemenő folya-
matokat gesztusnyelvvé kellett átalakítani, magát
a színpadot pedig nagy hőfokú érzelmekkel meg-
tölteni. Tapasrtalataink szerint fontosak a színes,
kontrasztokban gazdag jelmezek, mivel a nap
délután a nézőket világítja meg, s nem a színpa-
dot. A shakespeare-i idők felevenítéséhez végül
is hozzátartozik, hogy nappal, mesterséges fény
nélkül, szabadtéri színházban játszunk. Emellett
adódik egy további probléma is: a nagyváros
lüktető élete, a zavaró autó- és repülőzaj rontja a
Globe akusztikáját.

- Az újjáépített Globe színházat önök egy in-
terjúban a jövő színházaként emlegették. Hogyan
értették ezt?

- Egy hét alatt természetesen nem tudtunk elég
tapasztalatot gyűjteni, mégis érezni lehetett, hogy
ez a színház teljesen „újfajta régi" játékstílushoz
vezet majd minket. A pszichológiai realizmus -
amely egy tradicionális színházban magasrendű
művészi formának számíthat-a Globe üres
terében valószínűleg csődöt mond. A néző itt
nem ülhet a fogyasztói társadalom passzív
egyedeként, aki csupán szemlélődik; az előadás
aktív szereplőjévé kell előlépnie. A Globe-ban
nem lehet történeteket mesélni, azoknak a néző
fejében kell élniök. A színész csak utalásokat
tehet, amelyeket a néző fantáziája segítségével

A Cambridge Drama Centre keretében
meghirdetett színházi fesztivál („Fűszálgyökerek
2" címmel) tavaly három vadonatúj
darabot tűzött műsorra, helyi társulatok
előadásában. A cambridge-i városi tanács által
támogatott központ egy zsákutca végén,
pajtaszerű épületben működik. Belépve kis elő-
térbe jutunk, ahol jegypénztár és büfé működik,
a falakat a központ régebbi és mostani
bemutatóiról, rendezvényeiről készült plakátok,
illetve a programokról szóló újságkivágások
díszítik. A színházterem egyetlen belső tér,
amely a bútorozással különíti el a nézőteret és a
színpadot. A reflektorokat a sátortető alatti
keresztgerendákra függesztették. A színpadot
az egyes előadások padlóra helyezett kel-lékei
és kulisszái jelzik, a „zsöllyék" pedig ké-
nyelmetlen műanyag kempingszékek. (A fesz-
tivál alkalmából a működtetők adományokat
gyűjtöttek, hogy a nézők székeit kényelme-
sebbre cserélhessék.)

A pályázat útján kiválogatott darabok közül az
első a Trespass (Tilosban járó) együttes elő-
adásában Craig Baxter Taking Liberties (Van
merszünk) című darabja volt. A szerző korábban
St. James and the Tattoo Man (Szent Jakab és a
tetovált ember) című művével az új drámák
1994-es londoni fesztiválján, a The thrill of the
Chaste (Borzongató szemérem) cíművel a BBC
1995-96-os évadában szerepelt (s nyert díjat).
Mostani műve, amely az 1990-es évek Angliájá-
ban játszódik, Cambridge-be érkezésemkor már
nem volt műsoron.

Az Elsinore Theatre Company (Helsingőr
Színtársulat) A Dozen Single Eyes (Egy tucat
félszem) címmel mutatta be Jeremy Webbnek, a
csoport egyik alapítójának és színészének darab-
ját. Az 1992-ben létrejött cambridge-i együttes
rendszeres szereplője a drámaközpontnak, ez a
darab a fesztivál számára íródott. A cím kivég-
zőosztagra, az elítéltre célzó katonákra utal; a mű
megtörtént eseményt dolgoz fel.

Jelenet a Globe-ban is játszott Windsori víg
nőkből

kiegészít. Továbbra is hiszem, hogy az újjáépített
Globe - amennyiben tovább fejlődik - a jövő
színháza lesz. Nem akarunk többé túlesztétizált
képi világgal agyonzsúfolt színházat! Olyan le-
egyszerűsített színházi formán dolgozunk,
amelynek középpontjában a színészi munka áll. A
színház csak így képes létjogosultságát bizo-
nyítani.

- Milyen tervei vannak a színháznak?
- Németországban évente mintegy száz Shakes-

peare-rendezés látható, érdemes lenne ezeket
egy fesztivál keretében összegyűjteni. A legjobb
előadásokat pedig bemutathatnánk a Globe-ban.
Szeretnénk folytatni az 1996-ban kiírt drámaíró-
pályázatunkat. Végül, de nem utolsósorban,
workshopot szeretnénk tartani Londonban, és
természetesen ismét játszani a Globe-ban.

Theater der Zeit, 1996 augusztus
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