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Ötvenesztendős az ITI, azaz a Nemzetközi
Színházi Intézet, amely jelenleg majdnem
kilencven országot tömörít (Magyarország 1957
óta a tagja). A szervezet egyik állandó kiadványa A
színház világa című, a Kommunikációs Bizottság
által szerkesztett körkép az előző két évadról. A
legújabb kötet az 1994 és 1996 közötti periódust
dolgozta fel. Ebben ötvenkét országgal
találkozunk.

Az eddigi utolsó világkongresszust 1997-ben
Szöulban rendezték meg, ezért a könyv általános
részében a hagyományos ázsiai színjátszást
szándékoztak bemutatni. A cél részben valósult
meg: csak a p'ansoriról és a bangladesi báb-
színházról készült el egy-egy kiváló tanulmány.
A nemzeti fejezetek közül kettő szintén
tematikus: Svédországnál a gyerekszínházról,
az Egyesült Államok kapcsán pedig az úgyne-
vezett „más-színházakról" (afroázsiai, gay stb.)
olvashatunk.

Ezek a témák a többi fejezetben is előfordul-
nak, ha nem is kizárólagosan. Az írországi rész a
szociális problémákkal összefüggésben veti fel a
gay-színházak kérdését; Mali, Portugália és Ko-
rea esetében pedig fontos téma a nők helyzete.
Az afrikai Benin életében előkelő helyet foglalnak
el a szociopolitikai szatírák; Kanada a kegyetlen-
ség, a háború, a hatalmaskodás, a fanatizmus
elítélésére törekszik; Mali színházművészete az
afrikai megújulást és a békét ünnepli, míg
Ugandára elsősorban a politikai propaganda
jellemző.

A gazdasági-politikai harcok, illetve az előző
diktatórikus rezsimek öröksége több országban
érezteti hatását. Belarusz régi-új diktatúrájának
politikai következményeit jól ismerjük a médiá-
ból, a színpadra gyakorolt negatív hatása pedig
ebből a fejezetből is kiderül. A cikkíró ugyan --
orosz lévén - nem említi a belarusz nemzeti
problémát, és nem tudni, hogy miért nem ejt szót
az ország egyetlen, valóban belarusz nyelven
játszó, úgynevezett Alternatív Színházáról; lehet,
hogy ez a lelkes társulat szintén a „bezárt" szín-
házak sorsára jutott? A régi kommunista elosz-
tási szisztéma káros következményeit szenvedik
meg Lettországban és - a kormányváltozás elle-
nére - Romániában is. Grúzia iszonyatos szállí-
tási és energiagondokkal kínlódik. Az ötmilliós
ország ötven állami és tíz magánszínházának
összes munkatársa - az átlag tíz-tizenkét dollá

ros fizetés ellenére - mindent e követett, hogy
fejlessze színházi hagyományait. Áramhiány mi-
att a szokásos esti nyolc óra helyett egy, három,
illetve öt órakor kezdik az előadásokat, ám ennek
ellenére például 1996-ban is nyolcvan bemutatót
tartottak, és sok külföldi vendégjátékon, találko-
zón is részt vettek; 1996-ban a Nemzetek Szín-
háza Fesztiválon Szturua Macbeth-előadása
nyerte a nagydíjat.

Nem csak a volt kommunista államok vannak
nehéz helyzetben. Törökországban például az
óriási infláció keseríti meg a szír házak életét. A
háborúból épphogy kilábalt országok elsődleges
célja pedig az, hogy a többi kárral együtt a szín-
ház identitását is helyreállítsák például Chilé-
ben, Horvátországban stb.). Az arab világban
Kuvait azaz ország, amelynek az 920-as évektől
kezdve van rendszeres színházi élete. Az elmúlt
két év az iraki invázió utáni gazda ági és pszicho-
lógiai rehabilitáció jegyében zajlott, ám ezzel
egyidejűleg túlsúlyba került a kommersz.

Ez a jelenség nem csupán az agresszió sújtotta
színházművészetek sajátja. Dániára ugyanúgy a
teljes elüzletiesedés jellemző, mint Finnország-
ra. Franciaországban a nagy filmsztárok (Bel-
mondo, Delon, Brasseur, Jean-Louis Trintignant
stb.) sorra visszatértek a színpadra. A világhírű
rendezők válsága miatt pedig egyre inkább a
konvencionális szószínházat részesítik előny-
ben. Igaz - hála Nagy Józsefnek, Philip Gentry-
nak és másoknak-, néhányan még próbálkoznak
a „kevert műfajban" rejlő lehetőségekkel is.

Macedóniában úgyszintén a hagyományos
utat választották teljes állami támogatás mellett
a „mindenkinek mindenből egy kicsit" elvét pár-
tolják, de ez éppoly kevéssé működik, mint ko-
rábban Bulgáriában, Lengyelországban, Ma-
gyarországon, Oroszországban agy Csehszlo-
vákiában.

Koreában meggyőződésből fakadó elüzletie-
sedés folyik; ott a nagy musical k bemutatásá-
ban, a Broadwayjel való szoros kapcsolat ápolá-
sában a globalizáció és a nemzetköziség megte-
remtésének üdvözítő útját látják. Itt mégis
megnőtt a színpadra kerülő új, eredeti darabok
száma; Macedónia drámatermését pedig már
külföldön is népszerűsítik. Több országban fel-

lendült a színműírói kedv: Észtországtól, Izlan-
don és a vallon Belgiumon át Angliáig, Portugá-
liáig, Németországig vagy Finnországig. Szűcs
Katalin cikkéből kitűnik, hogy Magyarország sem
maradt le az eredeti darabok bemutatása terén; a
lengyel drámaírás újraélesztésére pedig mi-
nisztériumi pályázatot írtak ki.

Az említett példák ellenére a világszínházat
egyelőre inkább a klasszikusok túlsúlya jellemzi,
különösen Lengyelországban. Magyarországon a
klasszikusokat elsősorban intim stúdiószínházi
keretek között játsszák. Cipruson főként az antik
drámákat kedvelik. Világszerte megfigyelhető a
Csehov-kultusz dominanciája. Szlovákiában az
elmúlt két év két legnagyobb sikere közül az egyik
Martin Huba Cseresznyéskert-előadása volt, a
másik viszont Eszenyi Enikő Ahogy tetszik-je,
amelyről Bozena Cabojova ekképp emlékezett
meg: „Az Ahogy tetszik-ben a Szlovák Nemzeti
Színház együttesét a fiatal magyar rendező,
Eszenyi Enikő irányította, aki erős, szuggesztív
látványvilágáról ismert. A darab számára olyan
stílust választott, amely a kortárs közönséget
megcélozva elérte, hogy a színművel személyes
kapcsolatba kerüljenek. A természetet, azaz az
ardennes-i erdőt gyárkémények jelenléte fenye-
gette, vagyis ezek betörtek a természetbe, kife-
jezvén azt az emberben rejlő ellentmodást, hogy
az ember úgy igyekszik harmóniát teremteni a
környezetével, hogy közben egyszersmind ellene
tör. Az Ahogy tetszik az 1995-96-os évad legsi-
keresebb produkciója volt, amely számtalan díjat
nyert. De ami még ennél is fontosabb: a magyar
rendezőnővel együtt dolgozva a Szlovák Nemzeti
Színház Drámai Társulata bebizonyította, nincs
elszigeteltségre kárhoztatva, nyitott más kultúrák
alkotó impulzusaira is."

Az Európai Színházak Úniójának ötödik feszti-
válja Bukarestben zajlott, a negyediket 1996-ban
Krakkó rendezte meg szép sikerrel, noha a
házigazda Stary Teatr nem dicsekedhetett
jelentős előadással. Wroclaw vette át Krakkó
szerepét; itt dolgozott Jerzy Jarocki és Krystian
Lupa is. Ugyanakkor a Jerzy Grzegorzewski ve-
zette Nemzeti Színházzal kapcsolatban komoly
anyagi és művészi gondok merültek fel.

Csehországban a pénzhiány és az értékvesz-
tés, valamint a konzervativizmus és a kommersz
túlsúlya jellemző. A korábbi nagy ellenzéki drá-
maírók politikai vagy közéleti szerepet vállaltak,
1989 óta nem írtak új darabot. Otomar Krejca
visszatért a Za Branou II. színházba, ám A hegyek
óriásai című Pirandello-produkció után a kul-
tuszminisztérium megvonta a színház állami tá-
mogatását, és ekképpen (immár nemcsak az
érdeklődés, hanem a pénz hiánya miatt is) az
intézménynek az 1995-96-os évadban be kellett
zárnia kapuit. Krejca rendezése a színház végéről
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SUMMARY
szólt; a kulturálatlan tömeget a színházi este
közönsége „játszotta", amelyet Jozef Svoboda
díszletének tükre mutatott meg. Ez elvadította az
amúgy is gyér számú nézőt; még a leghűsége-
sebb Krejča-rajongók sem tudták eldönteni, hogy
rendezőjüknek egyáltalán van-e szüksége
közönségre.

A vizsgált időszakban újra fellángolt a roman-
tika, különösen a balti országok színpadán. Észt-
országban az otthontalanság, a brutalitás és a
végletekbe csapó szeretetvágy hatásáról szólt a
Rocco és fivérei című világhírű film adaptációja,
amelyet az 1994-95-ös évadban mutattak be;
míg nyáron ötórás előadásban - lovakkal, leves
és bor osztásával - A három muskétást láthatták
szabadtéren a stílus kedvelői. A neoromantika
Lettország egész elemzett periódusát áthatotta:
Corneille Cidjének művész színházbeli bemuta-
tójától A vad hattyúk című, Andersen-mese ihlet-
te musicalen át a szimbolista Janis Rainis egyik
művének színpadra viteléig.

Reneszánszukat élik a legendák. 1996-ban
mutatták be Írországban a Balor című, kelta mí-
toszon alapuló új színművet. Tallinnban, Észt
játékok. Esküvő című produkciójában Peeter
Jallaks a múltat, a jelentés a jövőt, a meséket és a
valóságos történelmet, a régi népszokásokat és a
XX. századot, a tényleges és a virtuális valóságot
fogta össze a folklór elemeinek és a színre-
vitelben aktívan „közreműködő" két számítógép-
nek a segítségével.

Az afrikai államokban (Beninben, Kamerun-
ban stb.) továbbra is élnek a több száz éves
hagyományok. Indiát is a vallási tradíciók szer-
tartáselemeinek, a hagyományos egyszemélyes
előadásoknak a modern színjátszással való
összeolvadása jellemzi. Az oktatás követi a vál-
tozásokat: Sztanyiszlavszkij eddigi egyeduralma
helyett totális színészképzést vezettek be (a jógá-
tól az akrobatikán és a pantomimen át a táncig
mindent tanítanak). Japán a jelzett időszakban
ünnepelt egy kabuki-centenáriumot, és küszkö-
dött az európai színházi világtól idegen „nó-szín-
házi családok" vitáival.

Az elmúlt időszakban mindinkább előtérbe
kerültek a Georges Banu által „az emlékezet szín-

házának" nevezett tradicionális formák, ,a szer-
tartásként is értelmezhető előadások. Úgy lát-
szik, az ezredvégi ember fontosnak érzi azt a
színházat, amely legalább néhány órára közössé-
get teremt.
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Színházi események

Március 29. 19 óra: Bárka Színház
Decameron 649 - Boccaccio után
Rendező: Silviu Purcárete
A Râmnicu Valcea-i Anton Pann Színház
vendégjátéka

Március 30. 19 óra: Állami Operaház
Enescu: I. Rapszódia
Minkus: Don Quijote
Rimszkij Korszakov: Seherezádé
Koreográfus: Oleg Danovski
A constanzai Oleg Danovski Balettszínház
vendégjátéka

Április 1. 20 óra: Szkéné Színház
Április 2. 20 óra: Toujour I'amour-

pantomimest
Közreműködik: Dan Puric
és Carmen Ungureanu
A bukaresti Nemzeti Színház előadása

Április 2. 15 óra: Állami Bábszínház
Mozart: Bastienne és Bastien
Rendező: Ion Caramitru
A Tãndarica Színház bemutatója

Április 3. 19 óra: Nemzeti Színház
Vlad Zografi: Péter, avagy a napfoltok
Rendező: Cátálina Buzoianu
A Bulandra Színház előadása

In the competition for the new managerial
contract Gábor Székely, one of our most impres-
sive directors and theatre personalities in the
broadest sense of the term, was unexpectedly
and rather unaccountably relieved from his post
as manager of the Budapest New Theatre. In his
leading article László Bérczes reflects upon the
eventual motives and consequences of this
decision made by the cultural commission of the
Budapest municipality.
Postmodern tendencies and phenomena as
present in today's Hungarian theatre are more
and more frequently cited by critics and theo-
reticians, yet up to now the notions involved
haven't been sufficiently clarified. To fill up some
of the gaps, our review presents a compilation on
postmodernism, beginning with an introductive
essay by Magdolna Jákfalvi. This is followed by
studies by Elinor Fuchs and Patrice Pavis, two
leading foreign experts on the matter, by
controversial contributions by director László
Bagossy and researcher Zoltán Imre, and by a
conversation between vice-editor István Nánay
and director Csaba Kiss, considered a repre-
sentative personality of new directorial tenden-
cies. The section closes with a glossary,
succinctly explaining some basic terms of
postmodern arts philosophy.
Critics of the month are Tamás Liszka, Sándor
Joób, Máté Gáspár, Judit Csáki, András Forgách
and Judit Szántó who saw for us respectively
Róbert Alföldi's creative compilation of different
versions of The Phaedra Story (Pest Theatre),
Chekhov's Fatherless (a new version of the
author's Platonovat the Castle Theatre), Witold
Gombrowicz's Yvonne, Princess of Burgundy
(Katona József Theatre), György Spiró's Quartet
(Third Stage, Pécs), András Bálint's INRI, a
oneman-show based on some biblical texts at the
Radnóti Miklós Theatre and Calderón's Schism
in England (at the same venue).
In our book review Tamás Tarján introduces a
collection of essays concerned with the plays of
Hungarian author Áron Tamási, while Adrienne
Darvay Nagy reminds the reader of the fiftieth
anniversary of the International Theatre Institute
(ITI), highlighting also one of the lnstitute's recent
publications, The World of Theatre 1994-1996.
This month's playtext, Vera Filó's Searcher has
an introduction by well-known playwright András
Nagy.

Giorgio Strehler

Meghalt Giorgio Strehler, századunk legkiválóbb színházi embereinek egyike, a nagyszerű
rendező, a milánói Piccolo Teatro igazgatója, az Európai Színházi Unió elnöke. Munkássága
szorosan összefonódott a drámairodalom klasszikusaival, közülük is elsősorban Goldoni, Brecht
és Pirandello műveivel. A Piccolo az elmúlt fél évszázadban a színházi nyelv megújításának egyik
legfontosabb európai műhelye. Strehler mint teoretikus a színházi kultúrák közé emelt falak
lerombolója, a színházi határok légiesítője is a kivételes művészek közé tartozott. Személyisé-
gének és munkájának méltatására egy későbbi számunkban visszatérűnk.


