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gyedülálló és példaértékű
kezdeményezés a Polonia Expressz
elnevezésű kortárs összművészeti
fesztivál. A Magyarországi Lengyel
Intézet s személy szerint Rafal

Wisniewski igazgató eddig is rendkívül sokat tett
azért, hogy a magyar közönség megismerje és
megszeresse a lengyel irodalmat, szín-házat,
képzőművészetet, filmet, s különös figyelmet
fordítottak a kortárs művészet népszerűsítésére.
A rendszeres programok folyamából kirajzolódó
kép persze töredékes, de mindenképpen
alkalmas arra, hogy mély benyomásokat keltsen,
erős elkötelezettséget építsen ki azokban, akik
nyitottak a miénkétől részben eltérő gyökerű,
hagyományú és orientációjú, ugyanakkor a ve-
lünk nagyon is rokon kultúrára. A Polonia
Expressz szintetizáló kísérlet volt arra, hogy
mindaz, ami az Intézet eddigi tevékenységében
elkülönülve jelent meg, most egységben, a stilá-

ris, műfaji, alkotó módszerbeli különbségeket
érzékeltetve, de az alapvető művészi összefüggé-
seket feltárva kerüljön a magyar közönség elé.

A Polonia Expressz legfőbb céljának tekintet-
te, hogy reprezentatív képet adjon az elmúlt fél
évszázad lengyel művészetéről. Ebben a képben
a nagy és ismert alkotó egyéniségek - festők,
grafikusok, szobrászok, filmesek, fotósok, szín-
házi rendezők, komponisták, előadóművészek-
mellett a második világháború befejezése és a
rendszerváltás közötti időszak elfeledett, elhall-
gatott, de a művészi folyamatok alakulása szem-
pontjából fontos személyiségek, avagy egy-egy
korszak (például a szocreál) jellegzetes alkotásai,
valamint a legújabb törekvések, izmusok kép-
viselői egyaránt helyet kaptak. Vitathatatlan és
klasszikussá vált értékek mellett tehát próbálko-
zások, kísérletek, borzasságok tették színessé és
változatossá a három hónapos rendezvényt,
amely a két ország kulturális vezetésének
hathatós anyagi támogatásával, de független

kulturális intézmények,
alkotó-közösségek, helyi
és regionális
önkormányzatok és
szervezetek együtt-
működésével, közös mun-
kájával jött létre.

A fesztivál magyar fő
szervezője a Műcsarnok
(s mindenekelőtt Jerger
Krisztina) volt; érthető te-
hát, hogy a programok
középpontjába a kiállítá-
sok kerültek. A látvány-
központúságot azonban
nem (vagy nem első-
sorban) a szervezők íz-
lésbeli és szakmai elfo-
gultsága magyarázza,
hanem az, hogy a lengyel
kulturális életben a kép-
zőművészetnek hagyo-
mányosan kiemelkedő
szerepe van, illetve a
képzőművészet s az
egyéb műfajok között
rendkívül erős a kapcso-
lat, igen gyakori közöttük
az átjárás.

Ez érvényes a színházra is. Elég, ha a nemrég
elhunyt Tadeusz Kantorra utalok, aki ezúttal
mindkét minőségében - képzőművészként, a
Krakkói Csoport alapítójaként és színházi ember-
ként, a Cricot-2 vezetőjeként - jelen volt: több
alkotását kiállították, köztük olyanokat, amelyek A
halott osztályhoz készültek (vázlatok, tanulmá-
nyok, bábok, díszletelemek), rekonstruálták az
Odüsszeusz szobája című installációs terét, s
vetítették a Második Színház elnevezésű tévé-
színházi sorozatban a Vesszenek a művészek!-
et. (E sorozatban Jozef Szajna Cervantesét, a
Teatr Osmego Dnia Senkiföldjét, a Scena
Plastyczna Kapuját és a krakkói Stary Teatr
Jerzy Jarocki rendezte Witkiewicz-előadását, Az
anyát lehetett még látni.)

A Polonia Expressz színházi programja sze-
rencsés módon kétarcú lett: lengyel vendég-
együttesek a legújabb, elsősorban képzőművé-
szeti ihletésű produkcióikat mutatták be, míg
magyar színházak a század legjelentősebb len-
gyel drámaíróinak műveit tolmácsolták. Witkacy
(Vízityúk, Az őrült és az apáca), Mrožek (A szer-
ződés) és Róžewicz (Az éhezőművész elmegy)
képviselte az egyik vonalat, a varsói Teatr Aka-
demia Ruchu, a krakkói Teatr Sytuacji Dariusza
Gorczycy, a lublini Scena Plastyczna KUL és a
poznani Teatr Biuro Podróžy a másikat. (A
sepsiszentgyörgyi produkcióról, a kecskeméti-
pécsi koprodukcióról, a Komédium és az
Arvisura Társulat előadásáról e számunkban kü-
lön írunk.)

A lengyel együttesek előadásait nézve a leglé-
nyegesebb kérdés: színház-e, amit láttunk? Ha-
gyományos értelemben e produkciók aligha
tekinthetők annak. Nincs konfliktus, összefüggő
történet és a cselekmény előrehaladására épülő
drámaszerkezet, többnyire nincsenek dialógu-
sok, sem jól megformálható szerepek. Van lát-
vány és zene, vannak effektek és figurák. E kom-
ponensek között jönnek létre kapcsolatok, vi-
szonyváltozások. Mindezek arra inspirálják a
nézőt, hogy engedje szabadon a fantáziáját, egé-
szítse ki a látottakat-hallottakat, töltse ki a mozai-
kos „történet" hézagait, asszociáljon - olykor
szabadon, gyakrabban kötötten, hiszen a játék
során az asszociációs irányok ki vannak jelölve.
Ez elsősorban akkor következik be, ha a bejárha-
tó gondolati út sztereotípiák és sémák közé van
szorítva, márpedig ez a színházforma talán még
inkább ki van téve a kliségyártás veszélyének,
minta „hagyományos" szószínház. Ebben a szín-
házban a megjelenő, a játszó ember mindenek-
előtt privát személyiségével hat, ugyanis több-
nyire nem áll módjában szerepbe bújva „alakíta-
ni", hanem a saját egyéniségének egy-egy tipi-
zált, felerősített vonása lesz a „szerep". Az élő
emberrel szemben viszont megnő a tárgyak, a
színek, a fények, az anyagok szerepe. Más-szín-
ház ez, ami azt jelenti, hogy a nézőtől is nyitot-
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Az Árnyék birodalma - a
krakkói Teatr Sytuacji
előadása
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Jelenet a Nedvességből (Teatr Plastyczna KUL)

tabb, a másságra érzékeny befogadói attitűdöt
igényel.

Ennek a más-színháznak különböző válfajait
képviselték a látott produkciók. A Teatr Akademia
Ruchu workshopot, utcaszínházi akciókat,
performance-t és Dal címmel előadást tartott.
Jelenlegi stílusukra a töredékesség, az epizodi-
kusság, a groteszk helyzetekben megnyilvánuló
fekete humor jellemző leginkább. Régebben a
társadalmi anomáliákra kérdeztek rá áttételes,
metaforikus színházi nyelven; most az egyén el-
bizonytalanodásáról szólnak az etűdök, s e létál-
lapotot tükrözi a forma szétaprózódása is.

Milyenek ezek az etűdök? A Műcsarnok előtt
a téli hidegben négy fiatalember feltűrt ujjú ing-
ben, harsogó zenére kimért léptekkel fel-alá jár-
kál, s egy kupacból lyukacsos téglákat rak le
szabályos rendben a járdára. Bekötik egymás
szemét, és hang után tájékozódva bolyongani
kezdenek a téglák között, közben kétméteres,
vékony rudakat tűznek minden téglába. Leveszik
szemükről a kötést, fáklyákkal meggyújtják a bo-
tokra tekert, benzinnel átitatott külső réteget, s
az égő, a melegtől elgörbülő, ledőlő, összeros-
kadó botok erdejében szaladgálva az elszegé-
nyedésről, a politikai gazemberségekről, a jog-
fosztottságról, a remények elvesztéséről szóno-
kolnak. Más. Székek egymás mögött, mintha
osztályteremben lennénk. A szereplők mereven
ülnek, hangszóróból egy nyelvlecke mondatai
hangzanak angolul és lengyelül. A színészek kez-
detben akadozva, majd egyre könnyedébben is-
métlik a géphang után az idegen szöveget -
mintha egy nyelvilabor-foglalkozáson lennének.
Snitt. Azok, akik elvégezték a nyelvi kurzust,
most a nézőkkel szemben állva a közéleti, politi-
kai szereplés szituációiban igazolják felkészült-
ségüket, de csak a bunkóság különböző meg-
nyilvánulásairól adnak torzképet. Más. A terem
közepén egy hosszú, vékony, négy egyenlő
darabból zsanérokkal összeillesztett deszka
fekszik, amelyhez több helyen spárgára kötött,
folyadékkal félig teli üvegek vannak erősítve. Egy
férfi - hosszadalmas előjáték után - rálép a
deszka egyik végére, s háttal elindul a pallón.
Másfél-két méter után megáll, leguggol, és lassú
mozdulatokkal felemeli a deszkának azt a
darabját, amelyen végigment. Továbbaraszol.
felemeli a második deszkadarabot, s így tovább,
míg a szerkezet összezáródik, aztán a férfi ebben
a keretben állva-görnyedve kigörgeti magát a
teremből. A produkció eltart vagy negyedóráig,
és csupán azért drukkolhatunk, hogy a performer
végig tud-e menni a pallón, nem lép-e le a
deszkáról, nem gabalyodnak-e össze az üvegek
zsinórjai.

Teremtődik itt feszültség, de aligha drámai. A Dal

című előadás (rendező: Wojciech Krukowski)
ezekhez hasonló etűdökből épül fel, de egy idő
után elveszti még kezdeti érdekességét is, hiszen
hamar kiderül, milyen rugóra járnak a helyzetek,
melyik szereplő milyen típusfigurát jelenít meg.
Márpedig ha nincs meglepetés, nincs
várakozásteli feszültség, színházi produkcióról
sem igen lehet beszélni.

Az Árnyék b iroda lma - ez a Teatr Sytuacji
előadásának a címe, amelyet Dariusz Gorczyca
képzőművész hozott létre. A darabban egyetlen

szó sem hangzik el, ugyanakkor fantasztikus,
fantáziadús, önálló képzőművészeti, szobrászati
szerkezetek népesítik be a színpadot. A színészek
többnyire e monstrumok mozgatásával vannak
elfoglalva, figura- és szituációteremtésről nem
beszélhetünk, A történet természetesen metafo-
rikus: a szerző és árnyéka küzd a hatalomért és
az emberi életért, kettejük harca az Árnyék meg a
Szeretet és a Fény birodalmának összeütközé-
sévé tágul. E küzdelemből születik a Téboly, min-
den rend széfrohasztása. Mindez a lengyel
kísérleti színház húsz-harminc évvel ezelőtt
dívott
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elenet a Dal című varsói előadásból (Dusa
ábor felvételei)

elképrendszerének, a szertartásjátékok szimbó-
umkészletének felmelegítésével, sémákra redu-
álásával történik. A képek, a gesztusok isme-
ősek Grotowski, Kantor, Szajna, Tomaszewski
s mások műveiből, de ezen alkotók szellemisé-
e, formaérzéke, ökonómiája meg sem érintette
Teatr Sytuacji tagjait. A képzőművészeti tárgyak

nmagukban érdekesek, a kialakított képek köz-
elyesek, a színészi jelenlét értékelhetetlen, hi-
zen a játszók nem színészek, mozogni nem
udnak, a legegyszerűbb közlésre sem alkalma-
ak. Tombolt a dilettantizmus.

Igazi élményt jelentett viszont a Scena
lastyczna KUL két előadása, a Rés és a
edvesség. Leszek Madzik együttese nem
lőször jár Magyarországon, a Szkéné
ozgásszínházi fesztiváljain már találkozhattunk

elük. A most látható produkciók - akárcsak a
égebbiek - a zene és a látvány tökéletes
sszhangjára épülnek. Sejtelmes képek, néha
sak elődereng a sötétből egy fényfolt, máskor
lesen kirajzolódik egy végtelenül lassú
ozgássor. Végigmegy valaki a térben, de csak a

ábfejeket látni, majd egy más ponton egy fej
épe vagy csak egy sziluett sejlik fel. Koporsó
reszkedik alá, a háttérben, mint ablak-
ivágásában vagy képkeretben, egy arc, amelyet
alaki simogat, de csak a kezek láthatók. Csönd
s zene, szünet és alig érzékelhető mozdulatok,
énypászmák, ködön átszűrt derengés és sötét-
ég. Meglepő képi-zenei társítások és megnyug-
ató kimerevítések. Időn és téren kívüliség érzete,

külső cselekvéseknél fontosabbá válik mindaz,
mi ezek hatására bennünk végbemegy. Az
lőadás menete éppen úgy leírhatatlan, mint az
z asszociációs mező, amelyet a képek
gymásutánja indukálni képes. Mindkét előadás
zomorú, melankolikus hangulatot áraszt, az
lmúlást idézi. Ennél az előadásnál gondoltam

eginkább, hogy amiben részt vettem, az hasonlít
legkevésbé a színháznak általam ismert és

ég elfogadott formáihoz. Sokkal inkább éreztem
agam szeánszon, képi-zenei koncerten, mint
ramatikus értelemben vett spektákulumon.

Sokan voltak, akik a másságra nyitott lélekkel,
íváncsian nézték a nem mindig tökéletes, de
indenképpen fantáziát mozgató, a hibákkal
gyütt is tanulságos lengyel előadásokat: több-
yire fiatalok, leginkább a hajdani autóstopos
emzedék tagjai, meg azok fiai-lányai s csak
lvétve szakmabeliek. Nem először tapasztalha-
ó, hogy a színháziak gőgös felsőbbségtudatuktól
ezérelve mereven elzárkóznak az újtól, a
endhagyótól. Nem használják ki azt a lehető-
éget, hogy házhoz jön a látnivaló, legföljebb
kkor, ha szakmai sznobériájukat kielégítő pro-
uktumot kínál nekik a véletlen. Sebaj!

A „szürkabaré" esztétikája

Bocsárdi László a sepsiszentgyörgyi színház stú-
diójában Stanislaw Ignacy Witkiewicz Vízityúk
című drámájának bemutatásával folytatja a tár-
sulat átalakításának, a korszerű színházkultúra
megteremtésének kísérletét, amelyet néhány év-
vel ezelőtt rendezőtársával, Barabás Olgával kö-
zösen elindított.

Witkiewicz drámáit a szakma a szürrealizmus
és a kabaré fogalmának ötvözésével „szürkaba-
ré"-ként emlegeti, de tulajdonképpeni lényegük
megértéséhez a századelő legfontosabb esztéti-
kai áramlatának, az úgynevezett formalizmusnak az
alapelveit kell felelevenítenünk. A formalisták az
esztétikum megkülönböztető jegyeit keresték, s ki-
zártak az irodalomból és implicite a drámából min-
dent, ami nem forma, tehát nem sajátosan művészi.

A művészet ebben a felfogásban nem másod-
lagos ábrázolása valaminek, hanem maga az
elsődleges valóság. A művészi forma önmagát
ábrázolja. S ez az állítása klasszikus művészetre
is érvényes. A történet, a hős, a lélektan ott sem
tárgya az ábrázolásnak, csupán az az anyag,

amelyben és amelynek különössé tételével a mű-
vész művének formáját kialakítja. A művészi je-
lentés ezzel a formával azonos, nem pedig va-
laminő ábrázolttal, amelynek a művészi forma
egyfajta címkéje csupán.

A mindennapi kommunikációban a nyelv át-
tetsző, észre sem vesszük, hiszen arra figyelünk,
amit a nyelv közvetítésével beszélgetőpartnerünk
el akar nekünk mondani. A kommunikációnak
erre a formájára tehát több-kevesebb érvényes-
séggel alkalmazható a tükrözéselmélet. Az iroda-
lom nyelve azonban megszünteti ezt az át-
tetszőséget, a forma a figyelmet magára a nyelv-
re irányítja, a szavak hangalakjára, többértelmű-
ségére, érzéki vonásaira, azaz a formájukra. A
művész a nyelvet, a hangzást, a látványt folyto-
nosan eltávolítja a megszokottól, a (már) áttet-
szővé kopottól, az automatizmusoktól, s ezzel új
érzékelésmódot teremt, „megújítja a világ érzé-
kelését és tapasztalatát".

S ugyanez történik magával a történettel is:
annak időbeli elrendezése, a kihagyások, az
összevonások, a jelenetezés megszüntetik a törté-
net „valódiságát", a figyelmet a történet formájára,
kialakításának, elbeszélésének módozataira terelik,
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ÁLOM KÉPEK BREVIÁRIUMA
WITKIEWICZ: VÍZITYÚK


