
A FAMA helyszíne, az Ateliers Berthier olyasmi, mint nálunk a
Millenáris. Egy régi gyárépületben több színháztermet alakítottak
ki. A Millenárissal szemben nagy különbség, hogy az egyik hely-
színen az Odéon (az Európai Színházi Unió tagja) játssza a belvá-
rosi palotában el nem férô, oda nem illô darabjait (néhány évig, a
színház felújítása alatt, kizárólag itt játszottak), egy másik terem-
ben pedig az Opéra National de Paris tart kortárs operabemutató-
kat (ami nem azt jelenti, hogy magában az Operaházban ne ját-
szanának XX. századi és kortárs mûveket!). A szólistára, zene-
karra, nyolc énekhangra és egy különleges díszletre („construction
sonore”) komponált mûvet a Klangforum Wien, a Donaueschin-
gen Musiktage, az IRCAM–Centre Pompidou, az Opéra National
de Paris és a Wien Modern fesztivál együtt hozták létre.

Fentieknek van egy másik tanulsága is: létezik egy nem lokali-
zálható európai fesztiválközönség. Egyes nagyvárosokban egyen-
ként három-négy alkalommal el lehet adni egy olyan jellegzetesen
európai produkciót, amelyet egyébként egyetlen nagyvárosban
sem lehetne szériában eladni. Ez egyfelôl azt jelenti, hogy a cikk
elején írottakkal ellentétben mégiscsak van valamilyen európai
mûvészeti konszenzus, de másfelôl azt is, hogy ebben a konszen-
zusban még a mûvészetfogyasztó millióknak is csak parányi töre-
déke osztozik. Na most akkor konszenzus ez vagy sem?

Hogy konszenzus-e vagy sem, nem tudom, de európainak min-
denképpen európai: svájci rendezô, osztrák komponista, egy latin
költô szövege, és így tovább. Európa már csak ilyen, ha elkezdjük
szétszálazni egy produkció résztvevôinek életrajzát, hamar eltéve-
dünk a négy égtájon. A németül és franciául elhangzó szövegek Ar-
thur Schnitzler Elza kisasszony címû mûvébôl és Lucretius De rerum
natura címû költeményébôl származó idézetek – az utóbbiból vett
részlet franciául hallható, és a francia mûfordítási hagyománynak
megfelelôen nem versben, hanem lényegében prózában. (Ez egy
színházi és nem egy irodalmi jellegû cikk, de nem állom meg, hogy
ne tegyek megjegyzést erre az elképesztô tradícióra. Képzeljük el
Verlaine Ôszi sanzonját vagy a Villon-balladákat prózában! Nagyon
szeretem a francia kultúrát, de ennek a hagyománynak szerintem
több köze van a közmondásos francia nagyképûséghez.)

Az elôadást a svájci születésû Christoph Marthaler rendezte.
Az eredetileg pantomimes és színházi zenész Marthaler hosszú
ideje foglalkozik különleges zenés színházi elôadások létrehozá-
sával (és operarendezéssel is). Volt már „Az év rendezôje” (a The-
ater Heute díja), és elnyerte a Berliner Theaterpreist is. Néhány
évig Zürichben volt színházigazgató, de 2004-ben politikai vi-
tába keveredett a városvezetéssel, és felmondott.

A monológ formájú darab története szerint – amennyire ez ki-
vehetô – Elza meg akarja menteni adósságba keveredett apját, és
útnak indul egy szállodában, hogy felajánlkozzék a férfiaknak. 

A tér: tér a térben. A hatalmas gyárcsarnokon belül az elôadás
elején négyszázan beléptünk egy kék dobozba, amelynek falait kö-
rülbelül egy méter széles, négy-öt méter magas kék panelek alkot-
ták. A fejünk fölött is ugyanilyenek voltak láthatók. A falpaneleket
tengelyük körül lehetett elfordítani, egy ujjal (a szólista és az ének-
együttes tagjai az elôadás folyamán sokszor derékszögbe állítot-
ták). A másik oldaluk fémbôl volt. Egy ponton a fönti panelek is
kinyíltak. (Szcenika: Wolfgang Bürgler/Limit Architects, Winfried
Ritsch.) A díszlet persze egy éjszakai szállodai folyosó absztrakci-
ója. (És a fönti panelek megmozdulásakor lépünk át a metafizikai
dimenzióba.)

A szóló különleges beszédhangon elôadott narráció volt. A fô-
szereplô Isabelle Menke tökéletesen mûködött együtt a nyolctagú
Klangforum énekegyüttessel és a Neue Vokalsolisten Stuttgart
muzsikusaival, ami nem meglepô, hiszen nemcsak színész és ren-
dezô, de zongorista és énekes is, a Mozarteumban végzett. Az
elôadást a szerzô vezényelte, és nem lehetett könnyû dolga – mint
mindjárt kiderül.

A zenekar a kék falon kívül helyezkedett el. Az elôadás elején
megnyíltak a panelek, és láttuk a zenekart, amely frontálisan
szemben ült velünk. A panelek késôbb bezárultak, és ilyenkor a
hang (a zenekar és a körben álló énekegyüttes tagjainak hangja)
a réseken szûrôdött át, egészen különleges akusztikai élményként.
Néha csak egy panel volt megnyitva, máskor több, az elôadás vé-
gén már az összes. (Az akusztikus Winfried Ritsch volt.) Idôvel a
zenekar eltûnt a szemünk elôl, és akkor láttuk meg ôket, amikor
a panelek elkezdtek megnyílni – körben ültek, és a karmestert
képernyô segítségével követték. A zenészek tehát vándoroltak kö-
rülöttünk, és ennek megfelelôen vándorolt a hang is. Úgy vándo-
rolt, ahogyan a fôszereplô is vándorolt, szobaajtóról szobaajtóra.

A mûvet kizárólag akusztikus hangszereken adták elô. Eleinte
úgy éreztem, hogy én ezt már hallottam – a darab elején valami
kellemetlen kapirgálást hallattak a hegedûk, és a fúvósok sem
adtak ki igazán szép hangokat. Szabvány kortárs zene szólt, és el
voltam készülve rá, hogy végig fogom bosszankodni vagy unat-
kozni az estét. Igaz, a látvány már az elején megvigasztalt. De ha-
marosan megadtam magam a zenének is – az egész terem szólt, és
idôvel a zenei anyag is kisimult. A különbözô helyekrôl megszólaló
hangok a legmeglepôbb módon találkoztak egymással, és hamar
létrejött az idôtlenségnek az a szép érzete, amely a jobbfajta kor-
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Fény, színház, muzsika
■  B E A T  F U R R E R :  F A M A  ■  

z 1954-ben született Beat Furrer FAMA címû különleges operáját (persze melyik kortárs opera nem különleges, ha egyszer nincs többé
konszenzus?) június elején, Párizsban, az AGORA Fesztivál keretében láttam és hallottam, sôt, mondhatnám: láttam-hallottam-érzékeltem. 

Az AGORA a Centre Pompidou keretében mûködô, Pierre Boulez alapította kortárs zenei kutatóközpont, az IRCAM évenként megrendezett
fesztiválja. Az idén hét produkciót mutatnak be, mindegyiket többször is eljátsszák, az események többsége azonban vita, elôadás, technikai be-
mutató. A fesztivál több helyszínen zajlik. (Ilyen intézményrendszer mûködtetése mellett persze nem csoda, hogy Párizs ma is a világ kultúrájá-
nak, azon belül zenekultúrájának egyik központja. Hogyan kiabáljam el hangosabban, hogy ezek mind közpénzbôl mûködtetett intézmények?
Hogy a franciák tudják, amit a magyarok nem: hogy Európának éppen a kultúrájában rejlik a komparatív világgazdasági elônye?)
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társ zenei mûvek egyik jellegzetessége. Mondhatnám, a kortárs
zene, a XX. század második fele és a XXI. század eleje zenéjének
legérdekesebb mondanivalója. Hiszen a zene mindig is az idô
szervezésérôl szólt, a kábító és repetitív, és a keleti társadalmak

stagnálását meglepô pontossággal leképezô keleti zenében éppen
úgy, mint a dinamikus, nagy koncepciójú, strukturált nyugati –
fausti – zenemûvekben. Ha tehát egy zenei világ az idôbôl való ki-
lépést célozza (ábrázolja, teszi lehetôvé – kinek hogy tetszik),
akkor ott kétségtelenül valamilyen fontos, zenén túli, mûvészi,
társadalmi mondanivaló van jelen. Ezt a mondanivalót én nem
nagyon szeretem, de néha érdekes találkozni vele. Ebben az érte-
lemben számomra a keleti zenétôl eltanult repetitív eszközök és az
atonális kapirgálás dacára – vagy annak segítségével – elôállított
meditatív nyugalom mind retrográd módszerek, és számomra eb-
ben az értelemben, tehát a fejlôdés lehetôségének fenntartása
szempontjából Bach vagy Mozart, egyáltalán: az európai zene a
gregoriántól körülbelül Bartókig és Sztravinszkijig sokkal moder-
nebb, mint a kortárs zenemûvek jelentôs része.

A látvány tökéletesen mûködött együtt a zenei anyag átalakulá-
sával. Az egész elôadás szándékosan alul volt világítva, ami egyéb-
ként egy mai német színházrendezônél nem meglepô, az ellen-
kezôje – hogy ugyanis egy divatos német rendezô hajlandó legyen
kiemelni, értelmezni, tisztán kommunikálni, értéket választani –
sokkal meglepôbb volna. A német színházmûvészet pontos képet
ad a szellemi zsákutcába jutott, de hihetetlenül magas minôségû
német liberalizmusról: legtöbb nagy mûvésze éppoly kevéssé mer
határozott állításokat kinyilvánítani, mint emez. A kék derengés-
ben költôivé oldódott a szorongás, és Isabelle Menke rendkívüli
intenzitású jelenléte tökéletesen fokuszálta a szétszórt élménytö-
redékeket. A zene egyre líraibb, egyre harmonikusabb lett – vagy
én hallottam ilyennek a mind több szólót felvonultató, a kék do-
boz körül mind több elnyújtott hangot futtató zenei anyagot.

Az egész mû mintegy hetven percig tartott – ennyi idô éppen
elég volt ahhoz, hogy feloldódjunk ebben a különleges hangzású
térben, és megfeledkezzünk az idôrôl. Ennél hosszabban viszont
nehéz lett volna fenntartani a tökéletes feszültséget.

Sajátos tanulsága volt a gyönyörû – és az elôzô bekezdésekben
írtak szerint utólag azért némileg bosszantó – estének, hogy még
a legcsodálatosabb koncertterem is alkalmatlan ama kortárs zene
némely mûvének megszólaltatására, amely zene egyre színpadia-
sabb, és egyre többet játszik a térrel. Ezt a nagy formátumú mû-
vet képtelenség lenne elôadni a Bartók Béla Nemzeti Hangver-
senyteremben. Annál inkább a Millenárison. És ebbôl is adódik
egy érdekes következtetés, vagy legalábbis kérdés: vajon miféle
zene az, amelyik hosszú távon nem tud épületekben kifejezôdni?
Az üres gyárépület ugyanis nem fejezi ki ezt a zenét – Marthaler
egyszeri víziója volt adekvát vele, nem a láthatatlanná tett vörös
téglák. Egy újabb zenemû újabb milliókba kerülô épületet köve-
tel. Szerintem nincs az a társadalom, amelynek ennyi dinamiz-
mus ne volna sok. Ha a Zeneakadémia vagy a Mûvészetek Palo-
tája alkalmas rá, hogy Vivaldi éppen olyan jól szóljon benne, mint
Bartók, akkor talán mégsem egészen lehetetlen valamiféle érték-
beli folyamatosság fenntartása a zenében és az építészetben. Az
egész európai fejlôdés a „látomás és indulat”, az „akarat és kép-
zet” egyensúlyán alapul – meglepô paradoxon, hogy Beat Furrer
zenéje meditatív állandóságot sugallt, és dinamikusan változó,
egyszeri alkalomra felépített építészeti teret követelt. Nem tu-
dom, hogy mindez túl van-e már az európai fejlôdés eddigi
egyensúlyán – de ahhoz, hogy ezen egyáltalán elgondolkozzunk,
szükségünk van effajta mûvészeti találmányokra, térszervezési
ajánlatokra.

Hogy aztán Magyarországon is elgondolkozzunk ezen, ahhoz
az kéne, hogy a Magyar Állami Operaház nálunk is együttmûköd-
jék az ilyen különleges helyszínekkel. És hogy játsszon kortárs
szerzôket. Egyáltalán, szellemi entitás legyen. Hogy a túlburjánzó
fesztiválkultúra a szellemi megújulásról is szóljon, ne csak arról,
hogy kell egy hét együttlét.

Mert enélkül még gondolkodni sem fogunk.
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Jelenetek a FAMA címû Marthaler-rendezésbôl 
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