
K O L T A I T A M Á S

A RENDEZŐ AZ ÚR
SALZBURGI ÜNNEPI JÁTÉKOK

A Salzburger Festspielének jelenleg kettős
arca van. A fesztiváligazgató Gerard Mortier,
akit évek óta több oldalról is hevesen
támadnak, és kevésen múlt, hogy mandátumát
további öt évre meghosszabbították,
kinevezése idején Peter Steinnel szövetkezett a
konzervatívvá csontosodott intézmény
megújítására.
Stein a reinhardti alapokra hivatkozva az
időközben teljesen kiveszett drámai előadások
helyreállítására, illetve az operaprodukciókhoz
képest optimális arányban való megjelenésükre
tett eredményes kísérletet. Időközben azonban
annyira megromlott a viszonya Mortier-val, hogy
közös munkájuk folytatása lehetetlennek
bizonyult;
Stein az idén fémjelezte utoljára a fesztivált.
Utódja az a magyar származású, nagy nemzetközi
hírnévnek örvendő, itthon is jól ismert
Ivan Nagel (tavaly kurzust tartott a Színművészeti

Főiskolán), akinek korábbi színházi munkássága
elsősorban Peter Zadekhez kapcsolódik, de ré-
sze volt Mortier, sőt Stein fölfutásában is pályá-
juk korai szakaszában. Nagel szellemujja már
jövőre markánsan látható lesz. A tervbe vett drá-
mák - többek között a Danton halála, a Troilus
és Cressida, valamint egy Robert Lepage-világ-
premier - részint új helyszíneken, részint Salz-
burgban még nem járt rendezők irányításával
kerülnek színre. Új szerepkört kap Bob Wilson
(opera helyett drámát fog rendezni), és megjele-
nik a százéves Brecht Mahagonny-operája, a ha-
gyományos „kulináris" opera antitézise, Zadek
elővezetésében.

Mindez azért is figyelemre méltó, mert az
utóbbi években s különösen 1997 nyarán éppen a
hagyományos opera borzolta föl a kedélyeket,
azzal a „rendezői avantgardizmussal", amely a

konzervatív ízlés provokálására hajlamos Mortier
programjának legmarkánsabb része, s amelyet
az idén Peter Sellars, Bob Wilson mellett éppen
Stein képviselt. A drámai produkciók viszont,
paradox módon, évek óta Stein „neoklasszicista
formalizmusát" tükrözik; nem provokálnak, de
nem is kerülnek az érdeklődés középpontjába. A
Felsenreitschuléban játszott korábbi Shakes-
peare-előadások, a három darabból álló „római
ciklus" és a Szentivánéji álom után (a négy közül
kettőt ő rendezett) Stein a „perifériára" szorult
vissza, mivel nagyszabású Faust-tervéről le kel-
lett mondania; Csehov-, Raimund- és Grillparzer-
rendezéseivel lényegében a maga salzburgi
Schaubühnéjét hozta létre: miniatűr Stein-feszti-
vált. Támadták is ezért, amire pestiesen azt lehet-
ne válaszolni: „Nekünk legyen mondva."

Utolsó salzburgi dobása a drámai előadások
felelőseként az angol Nemzeti Színházzal közö-
sen létrehozott Othello. A halleini Perner-szige-
ten tartott augusztusi bemutatót szeptemberben
követte a londoni premier.

A Brit Birodalom hanyatlása

Sam Mendes századunk elejére helyezi a cselek-
ményt, ami nem okoz meglepetést; a német
Jessner híres „antantszíjas" Othello-rendezése
megtette a maga idejében, kortárs drámaként
fogva föl Shakespeare tragédiáját. Mendesnél is
az antantszíjak dominálnak, a darab katona
szereplői - legtöbben azok - a brit hadsereg
egyenruháját viselik. Még Rodrigo is uniformisba
kényszerül, csak így követheti Desdemonát
Ciprusra. A rendező különös gonddal adja, ma-
gyarázatát ennek a Shakespeare számára jelen-
téktelen körülménynek: Jago Ciprusra érkezése-
kor egy katonai ládából húzza elő az átcsempé-
szett szerencsétlent, aki a következő jelenetben
tisztiszolgaként működik, például ő szolgálja föl a
bort a duhajkodáshoz.

Ez a fölfogás egyfajta pedantériát kölcsönöz az
előadásnak. A játék tele van hűvös és tárgyilagos
anglicizmusokkal. A velencei szenátus olyan,
mintha Chamberlain kabinetje tartana m unkaülést
a fenyegető angol-török háború előtt. Egy
íróasztalokkal telezsúfolt iroda ingujjra vetkezett,
zöld lámpák fényében konyakozó tiszt-viselői
iratokkal és térképekkel dokumentált jelentést
tárnak a kimérten szivarozó, elegáns, cvikkeres
miniszterelnök elé. A katonák elvágólag
viselkednek, Gratiano még Othello holtteste
mellett is úgy tartja a tiszti pálcát, szabályosan a

Othello (David Harewood) és Desdemona
(Claire Skinner) a velencei tanács előtt
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hóna alatt, ahogy az angol filmeken megszoktuk,
ujjait előírásszerűen elrendezve. A Jagót játszó
Simon Russell Beale is a militarista fegyelem
megtestesülése, följebbvalói jelenlétében vi-
gyázzban áll, tekintete nem árulja el gondolatait,
arcizma sem rándul, amikor bejelentik, hogy
Cassio lesz Ciprus kormányzója.

Mindez beleillik a reprezentatív angol Shakes-
peare-játszás modern hagyományába, amely
merőben konvencionálisnak ítéli, szinte köte-
lezően előírja a nálunk még mindig megütközést
keltő anakronizmusokat, ezen belül viszont vál-
tozatlanul a szöveginterpretációra épít, a ver-
balitást tekinti kizárólagos értelmezési lehető-
ségnek. Hogy világosabb legyen, miről van szó:
Othello pisztolyt nyom Jago nyakához, Jago le-
lövi Rodrigót, Desdemona pedig, amikor a cse-
lédlányuk kedvenc dalára emlékezik, fölteszi a
kérdéses hanglemezt a tölcséres gramofonra.
Ezek a „korszerűsítések" önmagukban nem visz-
nek közelebb a drámai értelmezéshez, a jellemek
vagy a szituáció kibontásához. Amikor például
Rodrigo belopózik Desdemona budoárjába, turkál
az öltözőasztalán, és zsebébe gyűr egy se-
lyemharisnyát, a rendező csak a naturalizmus
szintjén oldja meg a helyzetet: arra ad magyará-
zatot, hogy az előadás összefüggésrendszerében
Rodrigo mit keres Othello „lakásában". A lénye-
get, a mögöttes világot fölfejteni csak szigorú szi-
tuációelemzéssel, a gondolat érzéki megjeleníté-
sével és a színész személyes közlendőjévé ala-
kításával lehetne - ami független attól, hogy a
darabot reneszánsz kosztümben vagy antantszí-
jas uniformisban játsszák. Az az intelligens szö-
vegfölmondás, amelyet Sam Mendes - hasonlóan
a londoni Nemzeti Színház és a Királyi
Shakespeare Társulat számos más előadásában
látottakhoz - alkalmaz, megmarad az illusztráció
szintjén.

Ebben az előadásban indifferens, hogy Othellót
fekete színész (David Harewood) játssza, mivel
idegensége csupán az angol színjátszásban szin-
tén konvenciószerűen előírt enyhe akcentusban
nyilvánul meg, ám nyoma sincs abban, ahogyan
őt kezelik, vele szemben viselkednek. A szöveg-
interpretáció hegemóniája kizárja a metakom-
munikációt; ha nem zárná ki, jelen esetben a
katonai drill követelménye emésztené föl a ma-
radékát. Sem a velencei tanács, sem Jago nem
véleményezi Othello másságát; a ciprusi garni-
zon sem azt, hogy a tábornokné a katonaélet
középpontjává válik. Nincsenek „félrék", teljesen
hiányzik a szöveg bármilyen reflexiója, minden
egy az egyben értendő. Jago előnytelen külsejű,
tömpe ujjú, kövérkés, tömzsi alak, tipikus hendi-
kepes, aki hátrányos helyzetét kompenzálja.
Eufóriájában éppúgy jellegtelen, mint veresé-
gében.

A nyitott, három oldalról körülült térben
laposan naturális játék folyik. Othello és Jago

bőrgarnitúrán üldögélve tervezi el Desdemona
megölését, miközben a redőnyréseken bezúduló
ciprusi napfény melegét forgó ventilátor enyhíti
a fejük fölött. A címszereplő viszonya rövid szőke
hajú, slank és kicsit ideges feleségéhez (Claire
Skinner) nem értelmezhető. Az előadás második
fele egy apokrif Strindberg-drámához hasonlít.
Az egymást szisztematikus menetekben gyötrő
házaspár sorsa tragikus véget ér. A minimális
emberi méltóságot nélkülöző férj megfojtja a

Elzbieta Szmytka (Konstanze) és Akram Tillawi
(Szelim basa) a Szöktetés a szerájból című
operában

sikoltozó, rúgkapáló feleséget. Amikor megmond-
ják neki, hogy tévedett, nyafog egy kicsit, majd
aranykeresztes láncának tőrként kiképzett he-
gyes végével elvágja a nyaki ütőerét.
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Hárempolitika

A rendezői anakronizmusok látszólag totálisan
szétbomlasztják Mozart operája, a Szöktetés a
szerájból világát. Nem csak arról van szó, hogy
François Abou Salem a mába helyezi a cselek-
ményt, ő ennél sokkal tovább megy, arab zenei
betéteket iktat a darabba, tehát a partitúrát is
megváltoztatja. Ez esztétikailag védhetetlen,
nagyobb skandalum operával nem történhet. En
mégis hálás vagyok az önkényért: végre egyszer
élveztem a Szöktetést. Vagy amit helyette adtak.

Igen, provokálok: mindig untam Mozart daljá-
tékának bugyuta operaházi előadásait, még Szé-
kely Mihállyal is. (A legutóbbi „fölháborító" repríz
kicsit javított a helyzeten.) Alig tudtam komolyan
venni, bármit állított a tekintélyes szakiroda-lom
az első „Singspiel" választóvonaláról a Mozart-
életműben. Nemigen szántam rá magam, hogy
hazai színpadon megnézzem. A ritka alkalmak
egyike Nádor Magda budapesti vendégfel-lépte
volt. A külföldre származott énekesnő Kupfer
híres berlini rendezésében alakította Konstanzét
- kíváncsi voltam, hogyan csinálja. Amúgy is csak
a három szoprán ária érdekelt az egészből, azaz
inkább csak kettő, ama bizonyos két „retrográd"
bravúrstikli a túlhaladott opera seriából, a maga
öncélú, a zenei jellemzéstől

Jelenet a Peter Stein rendezte Wozzeckből

idegen, hisztérikus koloratúráival - amelyeket
korábbi tapasztalataim szerint senki sem tudott
elénekelni. Egy szóval: a teljesítmény. (Ilyen
szakszerűtlen civil vagyok Szöktetés-ügyben.)

A salzburgi „provokáció" kedvem szerint való.
Például mert komolyan veszi Szelim basát - ha
már ott van, és csak prózában nyilvánul meg.
Szelim az eredeti librettó szerint túszokat ejt. Ha
ez egy mai, politikailag megosztott közel-keleti
városban történik, akkora basa valószínűleg mu-
zulmán elöljáró. Mondjuk, a Palesztin Felszaba-
dítási Szervezet mérsékelt szárnyának helyi veze-
tője, aki tárgyalásokat folytat - például az auto-
nómiáról. (Jön is, diadalmasan, kezében térké-
pes iratot lobogtat.) Mármost ez a megegyezés-
párti, liberális PFSZ-főnök szellemi kultúrköz-
pontot rendez be a „szerájban". Felolvasásokat
tart arab nyelven - a túszokkal németül beszél,
enyhe akcentussal -, népzenei bemutatót szer-
vez, amire a muzulmán és európai nők (utóbbiak
nyilván a vonzó közösség önkéntes túszai) tet-
szésük szerinti magánkoreográfiát rögtönöznek.

Viccesen hangzik? Csakhogy az előadás min-
den részletében működik. A drótkerítés, a gép-
pisztolyos őrök, a szöktetés hírére a szerájt kö-
rülóvatoskodó „paparazzók" kamerája, a hárem
enteriőrjének szökőkutas-vízmedencés csend-
élete „botrányból" fokozatosan trouvaille-já sze-
lídül. Szinte tapintható a nézőtéren, ahogy a kö-
zönség fokozatosan megadja magát. Persze kell
hozzá a Szelimet játszó Akram Tillawi intellektu-
ális charme-ja és mindenekelőtt a karmester,
Marc Minkowski partneri hajlandósága. A beik-
tatott arab zenék dramaturgiailag indokoltak, s
minthogy az eredeti partitúrában sincs zenei fo-

lyamatosság (sőt, a két Konstanze-ária kifejezet-
ten „stílustalan"), az idegen zenei szövet semmi-
féle egységet nem borít föl. François Abou Salem
alaposan „megrendezi" az ominózus áriákat,
főleg a C-dúrt: szó sincs a hangversenybetétek
statikusságáról, mozgalmassá bolydul a szín-
pad, Szelim csillapítani igyekszik a földúlt
Konstanzét, a szólókvartett zenészei feljönnek a
színpadra, szcenikai és fényváltozások festik alá a
zenében dúló hangulatváltásokat. Nyilván van,
akinek az ilyesmi zavarja az áhítatos muzikális
élvezetét; a mellettem ülő úrét valószínűleg nem
zavarta, ugyanis az egész előadás alatt föl sem
nézett a darab - kottakép nélküli! - német szö-
vegkönyvéből.

Lacrimae rerum

Susan Sontag szerint a legszomorúbb opera,
amit valaha írtak, a Pelléas és Mélisande; ebben
a tekintetben kizárólag a Wozzeck vetekedhet
vele. A kettő egymást váltva ülte meg a nézők
kedélyét az idei műsorban. Mindkettőt erősnek
mondható csapat celebrálta; a Debussy-operát a
karmester Sylvain Cambreling és a rendező Bob
Wilson, Alban Berg művét a Claudio Abbado-
Peter Stein kettős.

A két előadás hasonlít egymásra, legalábbis
képileg. Ez nem meglepő, mondják azok, akik
szerint Stein Wilsontól tanult világítani. Van eb-
ben igazság, a német mester újabban gyakran
dolgozik tiszta, erős fényekkel és színekkel. Ami-
kor például a Wozzeckben a horizont szélén
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megjelenő napkorong úgy járja be útját, mintegy
gyorsított filmfelvételen, és „delelőjére" érve a
fehér izzás vakító élességével néhány pillanatig
kitölti a színpadot, ez a stilizált „wilsoni" kép
egyben a címszereplő sérült tudatába hasító fáj-
dalom expresszív kifejezése. Természetesen
Steinnél minden, így a világítás is egy-egy reális,
külső vagy belső szituációhoz kötődik, míg Wil-
sonnál az absztrakció része, de azért a kölcsön-
hatás elvitathatatlan. Még egyértelműbb a ha-
sonlóság, ha a képkivágatokat nézzük. Mindkét
rendező felszabdalja a teret, illetve csak a tér
valamely szeletét használja föl a képalkotáshoz;
a többit letakarja, vagy világítással manipulálja.
Van egy szinte azonos kép a két előadásban: a
Doktor és a Kapitány találkozása a Wozzeckben,
illetve az a jelenet, amelyben Golaud arra kény-
szeríti Pelléast, hogy a mélység fölé hajoljon.
Ekkor mindkét rendező csak a színpad felső har-
madát használja, a horizontálisan leválasztott al-
só kétharmad fekete „híd" gyanánt szolgál a
szereplőknek.

További, összevetésre alkalmas motívumok:
mindkét opera hűségesen követi a librettójául
szolgáló eredeti drámai művet, és mindkettő ki-
hívásnak tekinti a wagneri zenedrámai koncepci-
ót - annyiban is, amennyiben szándékosan eltér
tőle. Abbado és Stein például annyira komolyan
veszi a Büchner-darab fragmentális szerkezetét,
amely mellett Berg is kitartott (noha három fel-
vonásba komponálta az eredeti „hosszú egyfel-
vonásost"), hogy nem iktatnak közbe szünetet,
egyvégtében játsszák. Nem is lenne jó másképp, a
szcenikai kompozíció a zenedrámai folyamatra
épül, olyannyira, hogy Stein az egyes képek kö-
zött többnyire mozgásra engedi le a függönyt. A
jelenetek ritmusát és dinamikáját alapvetően
meghatározzák a képkivágatok. A díszlettervező,
Stefan Mayer különféle méretű „ablakokat" vág a
Grosses Festspielhaus irdatlan színpadnyílásába.
Wozzeck az elején „levegőbe függesztett", azaz
fekete mezőből kimetszett négyszög ben bo-
rotválja a Kapitányt. Az Orvos „rendelője" fekvő
téglalap a fekete tér jobb felső részén. Marie
szobája nyers fával kibélelt üres kalicka lent,
középen, körülötte már kinyílik a színpad, de a
tér fele fölfelé továbbra is takarva van. (A szoba
„kerete" időnként, például Marie szeretkezésekor a
Tamburmajorral, fényesen fluoreszkál.) A
kocsmajelenet kivágata teljes színpadszélesség-
ben elnyújtott téglalap, a háttérben a „haláltánc"
koreográfiájával. Az üres térben csak egy-egy
stilizált tárgy tűnik föl. A szürkésfehér tömeget a
jelmeztervező, Moidele Bickel csupán Marie vö-
rös ruhájával töri meg. A domináns fehér fény az
utolsó előtti jelenetre megváltozik: a fekete sza-
lagokkal sejtelmesen jelzett víz fölé hatalmasan
borul a hold expresszionista vöröse. Az utolsó
képben ajtószerű nyíláson át látjuk a gyerekcsa-
patot, majd Marie magányosan lovacskázó kisfi-

át, végül már őt se: a beszűkült, ember nélküli
üres térre - a hiányra - alszik ki a fény.

Az előadás kétségkívül hidegen perfekt-
eszünk-be juthat Chéreau rendezésének drámai
anya-gyerek viszonya -, Stein klasszicizáló
formaművészetének újabb bizonyítéka. Épp csak
így zseniális.

Wilson mutatványa, hogy fény- és gesztusje-
lekre fordítja le a Pelléas és Mélisande zenei
nyelvét, amelyet szerzője „misztikus matemati-
kának" nevezett, és amely egy elemzője szerint
maga is kompozíciós színpadi világítási elem-
ként működik. Csakhogy a wilsoni tiszta,
áttekinthető „világítástechnika" távol álla Debus-
sy-opera (és az eredeti Maeterlinck-darab) refle-
xiókból, árnyékokból s főként a titkok megma-
gyarázhatatlan misztériumából szövődő, sze-
cessziós stílusától. Annyira távol, hogy Wilson
nem is törődik vele. Mélisande számtalanszor
emlegetett hosszú haja például, amelybe - a két
címszereplő legforróbb testi érintkezéseként -
Pelléas beleburkolózik, egyszerűen nincs. Dawn
Upshaw-nak rövid és szoborszerűen plasztiká-
zott a haja, ahogy szoborszerűen kimerevített és

Dawn Upshaw, (Mélisande) és Vidor Braun
(Golaud) a Pelléas és Mélisande-ban

artisztikusan stilizált a tartása, illetve a mozgása
is. Nem csak az övé; az összes szereplőé. Mindenki
lassított arabeszkek végtelen koreográfiáját írja le a
színpadon, így halad előre vagy hátra, kuporodik a
földre, vagy hajlik egy kereszt fölé. A szereplők az
előadás folyamán talán egyszer sem érintik egy-
mást - néha egy fénysugár emeli ki egymás felé
induló kezüket -, ami a kicsinynek, törékenynek és
érinthetetlennek leírt Mélisande szempontjából
nem kifejezetten hátrány. A naturalista dráma ba-
nalitásaitól undorodó Debussy aligha képzelhette,
hogy a színpad egykor képes lesz a tárgyi realitás
minimumát is kiszűrni az előadásból, és a horizont-
ra vetített körök, 'kiterjedő és összehúzódó fénycsí-
kok, ki-be suhanó absztrakt idomok dramaturgiá-
jával megérzékíteni a belső történéseket, álomszerű
nüanszokat és mágikus csöndeket, vagy ahogy
Sontag mondja: .,a lamentáció eksztázisát."
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Wilson ezt már többször kipróbálta, tavaly
Salzburgban például Bartók Kékszakállúján. A
figurák fiziognómiai és öltözködési keletiessége,
a férfi-nő misztérium titokzatossága ugyanez
volt, függetlenül attól, hogy ott robusztus alkatok,
itt éretlen gyerekek küszködnek a reménytelen
beteljesüléssel. A vége: átszellemült öröklét.
Mélisande ravatala fölött meglibben a tüll, ő ma-
ga fölserken halottaiból, és pár lépés után beáll a
halhatatlanság szoborpózába.

Apokalipszis tizenkét autódudára

Az idei legnagyobb botrányt - A varázsfuvola
Achim Freyer rendezte előadásán kívül, amelyet
csak televíziós közvetítésben láttam, de még így is
imponáló volt az ultrakonzervatívokat zavaró
cirkuszvilág mesés csodáinak szemkápráztató
leleménye - Ligeti György operája, a Le Grand
Macabre kavarta. Nem a mű, s még csak nem is

Ligeti György Le Grand Macabre című operája
Peter Sellars rendezésében

az előadás, hanem a szerző nyilatkozata, amely-
ben utólag, a premiert követően megtámadta a
próbák alatt egyetértő támogatásával kitüntetett
rendezőt, Peter Sellarst. A szakítás oka, hogy
Sellars ultramodern utópikus miliőbe helyezte az
előadást, ami Ligeti szerint - noha korábban
hagyta magát meggyőzni a rendezői koncepció
által - kimeríti a hűtlen kezelést.

Mármost tudni kell, hogy a Le Grand Macabre,
amelyet az 1978-as stockholmi bemutatóhoz és
az azóta világszerte több mint húsz produkció-
ban játszott eredeti verzióhoz képest Ligeti radi-
kálisan átdolgozott Salzburgnak, Michel de
Ghelderode Kószál a Nagy Kaszás című, 1935-
ben írt színműve alapján készült, és a középkori
haláltáncok allúziójával mesél el egy tragikomi-
kusan szörnyűséges, blöffnek bizonyuló utolsó
ítéletet. A játék képzeletbeli színhelye Ghelde-
rode-nál is, Ligetinél is: Bruegelföld. (A darab
magyar fordítása szerint Berughelföld, az angol
nyelvű operaverzióban Breughelland. A színmű
és az opera asszociatív képi világa a két német-
alföldi festőt, az idősebb és ifjabb Bruegelt idézi.
A szellemes magyar drámafordító rájátszik a
névre a cselekményhez illő „berúg" igével. Egyéb-
ként köznapi használatra értelmetlen az eredeti

Bruegel [bröhel] helyett szolgaian átvenni a né-
metes Breughel [brajgel] változatot.)

Kétségtelen, hogy mindkét mű - a színdarab és
az opera is - késő középkori irodalmi-festői
világokat vízionál, noha ezek korántsem ragad-
nak le a Bruegeleknél. Ghelderode leginkább
rabelais-i figurákat helyez a romantikus színház
festett vásznú, zsúfolt díszletei közé, Ligeti a
„Botticelli-stílusú" szerelmesektől a hintalovon
lovagló hercegig a groteszk eklektikus sokolda-
lúságával lep meg. Ghelderode-nál egy pusztu-
lásra érett, ostoba, korrupt világot kerül el az
utolsó ítélet, amelyet a szereplők reálisan átél-
nek, míg csak ki nem derül, hogy egy szerencsét-
len sarlatán filozófus és papucsférj kétségbe-
esett bosszújövendölése volt. Ligetinél bizonyta-
lanabb, hogy a katasztrófa bekövetkezett-e vagy
sem, a fenyegető világvége légköre mindamellett
valóságosabb, mint a flamand drámaírónál - nem
utolsósorban a darab születése óta eltelt
évtizedek kataklizmáinak áthallása folytán.

Peter Sellarstól, a Harlembe és felhőkar-
colóblokkok szalonjába transzponált Mozart-
operák rendezőjétől aligha volt elvárható, hogy
éppen ezzel a csupa stilizáció modern moralitás-
sal kezdjen historizálni. Annál kevésbé, mert Li-



g
i
é
e
M
t
s
k
v
z
m
í
r
m
m
z
T
L
h
G
A
l
k
ö

s
b
m
t
v
m
r
m
n
g
e
m
p
t
v
t
v

t
k
m
v

 FESZTIVÁLOK 

eti szinte fölhívja operájának interpretálóit az
ronizáló; groteszk szemtelenkedésre. Dies irae
s a Halál szerepében fellépő asztrológus
ljövetelét hirdető átható trombitajel;
onteverdi-toccata paródiájaként megírt előjáték

izenkét autó-dudával; hat kapucsengetés
zigorúan zárt zenei közjátékba komponálva;
ísérteties, láthatatlan kórus, amely megjósolja a
égórát- néhány önkényes példa a polgárpukkasztó
eneszerzői jókedvre. Még a hangfajok
egválasztása is pofon a konvencionális

zlésnek, az érzelgősségnek és a hétköznapi
ealizmusnak. A cselekményt keretező ifjú szerel-
esek egyike „nadrágszerep". A párocska bárhova -
ég egy kriptába is - elbújik szerelmeskedni a
űrzavarban, akár a Falstaff Fentonja és Annuskája.
alán éppen a minta édeskésségétől akarta magát
igeti „elhatárolni", amikor mindkét szerepet női
angra, szopránra és mezzóra írta. A gyermekes
o-Go herceg fiúszoprán vagy magas kontratenor.
z örökösen suttogó Rendőrfőnök fantasztikus tril-

ákban megnyilvánuló koloratúrszoprán. Csupa
i-hívó extremitás, ami adekvát megoldásokra
sztönzi a rendezőt.
Sellars vitathatatlanul kitett magáért. Hogy

zándéka felől ne legyen kétségünk, külön lapra
iggyesztett személyes szinopszist mellékel a
űsorfüzethez, kiegészítendő az ott közölt, Lige-

ihez igazodó tartalmi ismertetést. Eszerint: „A
ilág épphogy megsemmisült, és épphogy újra
egszületett. A szereplők egy különös purgató-

iumi zónában találják magukat, ahol el kell szá-
olniuk múltbeli tetteikkel. Eközben a következő
emzedék első, tétovai lépéseit teszi az új boly-
ón." A díszlettervező George Toypin mindent
lkövet, hogy megfeleljen a szinopszis kívánal-
ainak. A színpadon vajszínű környezetben rop-
ant „object"-ek, akár egy modern tárlat kiállított
árgyai: kőtömbökbe, márványfoglalatokba zárt
illanyégő és neoncső. Nem lehet pontosan
udni, hogy egy ezredvégi laboratóriumreaktor
agy egy Csernobil-katasztrófa

A rendszerint matus elejétől június közepéig
artó Bécsi Ünnepi Hetek kiemelkedő eseményei
özé tartoznak azok a színházi előadások,
elyekkel neves európai és amerikai rendezők

agy társulatok mutat-

mintadarabjai -- leginkább azok is, ezek is. Krém-
színű egyenruháik viselő laboránsok sürgölőd-
nek, a megfelelő pillanatban ők tolják: be szertar-
tásos lassúsággal az apokalipszis összekuszált
lovasait: egy lókoponyából, patákból és az utolsó
ítéletre hívó harsonákból „szobort" hatalmas
kompozíciót.

A játék: jópofáskodás. A farmernadrágjuktól
megszabadult (női) szerelmesek fehérneműben
párzanak. Az asztrológus házaspár illetlenkedve
veszekszik egy könnyű sátor leple alatt. Az
álom-kép meztelen Vénusza a katasztrófa első
áldozataként mint Rendőrfőnök is fellép, illetve
össze-égett testtel koloratúrázik a kórházi
ágyon. A közönség jól szórakozik, miközben
megosztja figyelmét a színpad és az énekelve,
deklamálva vagy prózában elmondott,
legtöbbször érthetetlen angol szöveg kétnyelvű
feliratai között. Hogy a Le Grand Macabre mint
zenei élmény kire hogyan hat-erre a kérdésre
nem tudok válaszol-ni. Mindenesetre: unatkozni
nem lehet, annyi a történés. Például a pusztulás
által fenyegetett, kékbe öltözött nép gyakran
körbejárja a néző-teret. Színesek: a szereplők is,
köztük. Go-Go herceg szerepében az itthonról is
ismert fekete kontratenor, Derek Lee Ragin.

Az előadás végén a purgatóriumba került ál-
dozatok bekötött szemmel, szorongva várják íté-
letüket, a szabadon császkáló, kedves kis bor-
issza kivételével. (Úgy látszik, ő kap egyedül
fölmentést.) Az ríj nemzedék „első, tétova lépé-
sei" táncikáló mozdulatok fehér hálóingecské-
ben. A záró tu t t i - az ez alkalomra meghosszab-
bított passacaglia - örömében, a Grosses Fest-
spielhaus közös légterébe összezárva, virtuálisan
osztozik az emberiség jelenlevő reprezentatív
min-tája: Ligeti György Dicsőszentmártonból, a
kar-mester Esa-Pekka Salonen Helsinkiből,
Peter Sellars Pittsburghból, valamint a
nemzetközi szereposztás a színpadról és a
nemzetközi közönség az auditóriumból.

koznak be az osztrák főváros közönségének. Az
utóbbi években - többek között - Ariane
Mnouchkine, Silviu Purcarete és Robert Wilson,
az idén pedig Luc Bondy, Peter Zadek és a
Wooster Group produkcióját előzte meg nem

mindennapi várakozás, és - egy kivételével - nem
is okoztak csalódást. A művészi színvonal
egyébként igen magas: még a kevésbé ismert
művészek által jegyzett előadások is különleges
élményt jelentenek. A fesztivál programján egy-
aránt szerepelnek operák, prózai darabok, tánc-
színházi produkciók, kabarék, performance-ok és
szólóestek. A gondosan megtervezett mű-sor azt
a benyomást kelti, hogy a különféle műfajt és
stílust képviselő előadások közül is a legjobbak
láthatók a Wiener Festwochen alkalmával.

Játék a tűzzel

A fesztivál egyik nyitó előadása Strindberg -
magyarra eddig még le nem fordított - Játék a
tűzzel című darabja volta Théátre Vidy-Lausanne
vendégjátékaként. Rendezője az a svájci születé-
sű, de többnyire Berlinben és Párizsban dolgozó
Luc Bondy, akinek Ibsen-rendezése (John
Gabriel Borkman) Michel Piccolival a címszerep-
ben néhány éve mind a Bécsi Ünnepi Heteken,
mind pedig az Európai Színházi Unió budapesti
fesztiválján hatalmas sikert aratott; főszereplője
pedig az ismert francia színésznő, Emanuelle
Béart, akit legutóbb az Egy francia nő című film-
ben láthattak a magyar mozilátogatók. Bondy úgy
vitte színpadra Strindberg ritkán játszott
egyfelvonásosát, hogy abból ugyanaz a végtelen
hidegség árad, mint nevezetes Botho Strauß-
rendezéseiből (Kálldewey, farce; Az idegenve-
zetőnő; Az idő és a szoba; Zárókórus), hiszen az
előadás inkább hipernaturalista kortárs festmény-
re, mintsem a századvég kispolgári világára em-
lékeztet. A képek élessége a szépen megvilágított
impozáns díszlet hideg színeiből és a színészek
térbeli helyzetének megkomponáltságából fakad. A
színpadon ugyanis minden architekturálisan
elrendezett: a toronyra emlékeztető fehér faház
előtt átlósan húzódó fedett terasz szögletes for-
máit az egyenletes világítás metszi ki a világos-
kék háttérből, a szereplők mozgásának koreog-
ráfiáját pedig az egymáshoz való közeledések és
távolodások precíz összjátéka adja.

Az előadás elsősorban a színészi játékra épít,
mivel az képes leginkább kifejezni a (meg-
lehetősen sovány) történet összetett hátterét. A
hatszereplős komédiát az „érzelmek zűrzavara"
mozgatja: Kerstin szerelmes a férje (Knut) barát-
jába (Axelbe), aki viszonozza is az érzéseit, ám a
házaspár látszólég Knut unokahúgával, Adéle-lel
kívánja összehozni Axelt. Közben ráadásul Knut
és az apja is folyamatosan udvarol Adéle-nek, aki
nem áll ellen egyiküknek sem, és Axel kedvessé-
gét is a vonzalom jeleként értelmezi. A helyzetet
ezen túl még az anya jelenléte is bonyolítja, így a
latens feszültséggel teli jelenetek egy idő után

KÉKESI KUN ÁRPÁD

AZ ÉRZÉKELÉS ÜNNEPE
BÉCSI ÜNNEPI HETEK


