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And reas Ho moki
2002 óta fôren dezô, 2003-tól in ten dáns a ber lini Ko -
mis che Oper ben. A mes ter sé get 1987 és 1993 kö zött
ta nulta a Kölni Opera já ték mes te re ként és mint
Harry Kup fer asszisz tense. 1992-ben tûnt fel Az ár -
nyék nél küli asszony meg ren de zé sé vel Genf ben. Az -
óta több ször ren de zett Mün chen ben és Pá rizs ban, de
dol go zott olyan vá ro sok ban is, mint Amsz ter dam,
Bar  ce lona, Bá zel, Drezda, Es sen, Ham burg, Lip cse
és To kió.

Jossi Wi e ler 
a Tel Aviv-i Egye te men ta nult, elsô ren de zé seit az iz -
ra eli Ha bima Nem zeti Szín ház ban ab szol válta. Eu ró -
pá ban elôször pró zai ren dezôként vált is mertté. 1994
óta ope rát is ren dez, szo ros együtt mû kö dés ben Ser -
gio Mo ra bito dra ma turg gal és Anna Vi eb rock dísz let -
ter vezôvel. E csa pat mun káit több ször vá lasz tot ták
„Az év ren de zé sévé”, így a Salz burgi Ün nepi Já té ko -
kon színre ál lí tott Ari adne Na xosz szi ge tén-t és a
Stutt garti Sta at so per ben ren  de  zett Dok tor Fa us tot is.
Stutt gart hoz kötôdnek Wi e ler leg je lentôsebb mun -
kái, ame lyek spekt ruma Hän del Al ci ná já tól Bel lini
Nor má ján át egé szen Schön berg Mó zes és Áronjáig
ter jed.

Tat jana Gür baca 
a ber lini Hanns Eis ler Zene mû vé szeti Fôis ko lán ta -
nult, majd részt vett Ruth Berg haus és Pe ter Kon -
witschny mes ter kur zu sain, il letve szín padi mun ká i -
ban. 1998–2001 kö zött ren dezôasszisz tens volt a
Grazi Opera ház ban. Az óta sza bad fog lal ko zású. Az
el múlt évad ban nagy si ker rel ren dezte töb bek kö zött
Jo seph Mar tin Kraus Szo li mánját és Mo zart Zaïdéjét
Lu zern ben, va la mint Phi lippe Her sant Fe kete ba rátjá -
nak ôsbe mu ta tó ját Lip csé ben.

Ka ro line Gru ber 
ta nít a Ber lini Mû vé szeti Egye te men. Az el múlt sze -
zon ban Puc cini Lidércekjé vel de bü tált a bé csi Sta at s-
o per ben. To vábbi fon tos ren de zé sek kel je lent ke zett a
ham burgi Sta at so per ben, a drez dai Sem pe ro per ben
és a Kölni Ope rá ban. Gru ber a Bé csi Egye te men ta -
nult, késôbb Götz Fri ed rich, Achim Fre yer és Pe ter
Za dek asszisz ten se ként dol go zott, va la mint a Kas seli
Sta atst he a ter fôren dezôje volt.

Kirs ten Harms
2004 óta a ber lini De uts che Oper in ten dánsa. 1995
és 2003 kö zött a Ki eli Ope rát ve zette, ahol egye bek
mel lett Wag ner A ni be lung gyû rûje tet ra ló gi á ját ren -
dezte nagy si ker rel. Ta nul má nyait Ham burg ban vé -
gezte, a Zene- és Szín ház mû vé szeti Fôis ko lán. Ren -
dezôként 1982-ben de bü tált Bra unsch we ig ben.
2006 ôszén elsô ber lini ren de zé se ként Al berto Fran -
chetti Ger ma ni áját ál lí totta színre.

Step han Mösch – Alb recht Thi e mann

A mû je len va ló sága
B E  S Z É L  G E  T É S  A Z  O P E  R A  R E N  D E  Z É S R Ô L  

mi óta van pro fesszi o ná lis ren de zés az ope rá ban (te hát vagy száz éve) – el len ér zé se ket pro vo kál. 
Jür gen Feh ling és Wi e land Wag ner szín padi mun káit ép púgy tá mad ták, mint aho gyan késôbb Götz

Fri ed rich és Ruth Berg haus ren de zé sei el len ha da koz tak. Min dez nem új don ság. Ami a vi tát mos tan ság 
a kö zön ség és a kri ti ku sok kö ré ben, de az éne ke sek és a ze né szek kö zött is szítja, az nem a leg ma ga sabb
szín vo nalú ope ra ren de zés sel és an nak mes te re i vel szem beni elvi bi zal mat lan ság. Ha nem sok kal in kább 
a fi a ta labb ge ne rá ció ki vál totta rossz kedv; a zene nem ki elé gítô is me rete, ego má nia, gyám ko dás a mû és 
a kö zön ség fel ett, hi ányzó mes ter ség beli tu dás – szól nak a vá dak. És eze ket nem az ókon zer va tí vok han -
goz tat ják (az éne ke sek kö zött is van ilyen!), ha nem olyan mû vé szek, akik Pat rice Ché reau, Pe ter Kon -
witschny, Harry Kup fer ren de zé se i ben öröm mel részt vál lal tak. Vagy olyan nézôk, akik e ne ves ren dezôk
mun ká i val na gyon is elé ge det tek vol tak. Va jon az ope ra ren de zés utat té vesz tett, mi u tán pol gár puk kasztó
ref le xei ki ful lad tak? Az ön ké nyes ség ter pesz ke dik el? Úr rá lett a di let tan tiz mus? Gör csössé vált az ak tu a li -
zá lás? Avagy épp most kezdi az opera is mét meg újí tani, a jövô szá mára meg edzeni ön ma gát, mû al ko tás jel -
le gét újon nan meg ha tá rozni? Öt élen járó ren dezôt hív tunk ke rek asz tal-be szél ge tésre. Öt vér mér sék let, az
esz té tika öt útja, a ta pasz ta lat öt ho ri zontja. És egy da rabka ok nyo mo zás.
A be szél ge tés részt vevôi: Ka ro line Gru ber, Tat jana Gür baca, Kirs ten Harms, And reas Ho moki, Jossi Wi e ler.

Megjelent az Opernwelt címû folyóirat 2006-os évkönyvében.
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OPERN WELT Az úgy ne ve zett mû velt pol gár ság eró zi ó ját
könnyen meg le het ra gadni két adat tal. Egy 1958-as vizs -
gá lat sze rint a né met or szági opera lá to ga tók 58 szá za -
léka ak kor öt ve né ves nél fi a ta labb volt. 2005-ben ugya nez
a cso port már csak a 26 szá za lé kot érte el. Ami ve lük
együtt el tû nik, az a köz meg egye zés ar ról, hogy kul tu rá li -
san mi fon tos, mit kell is merni. Ilyen kö rül mé nyek kö zött
mit je lent újon nan el me sélni a régi tör té ne te ket?

AND REAS HO MOKI Az opera szín pa do kon ját szott
leg több mû a szín ház olyan tör té nelmi for máit kép vi -
seli, ame lyek szá munkra ma már ide ge nek. Erre re a -
gál nunk kell, ezért me sél jük el a tör té ne te ket más -
ként, mint ahogy a ren dezôi uta sí tá sok ban áll.
Min den nem ze dék kel vál to zik az esz té tika, a fi a ta lab -
bak azt mond ják: „Ezt már nem hi szem el.” Így az -
után a da ra bok egyre újabb for má kat öl te nek. A lé -
nyeg, hogy iz gal mas szín ház jöj jön létre. Mi nél
na gyobb lesz a tá vol ság a mû vek és kö zöt tünk, an nál
el ke rül he tet le nebb ez a fo lya mat. Ami kor kö ze lí tek
egy ope rá hoz, ez tisz tán szem élyes ta lál ko zás. Olyan
elôadást kí sér lek meg lét re hozni, amelyrôl azt gon do -
lom, en gem le bi lin cselne. Ter mé sze te sen köz ben re -
mény ke dem, hogy ez zel má sok is így lesz nek. Hogy
füg get len sé ge met – amennyire csak le het – megôriz -
zem, nem né zem meg olyan ope rák elôadá sait, ame -
lye ken ép pen dol go zom.

JOSSI WI E LER Ren dezôként én a mû je len va ló sá gát
ke re sem. Ez az igény per sze már a da ra bok ke let ke -
zé se kor is lé te zett, még ha a kö zön ség egy ré sze ezt
ma már nem tudja is. Sem Schil ler, sem Verdi nem
a spa nyol ink vi zí ci ó ról, ha nem sa ját ko ruk sza bad -
ság fo gal má ról akar tak szólni a Don Car losszal. Ma -
nap ság oly kor té ve sek az el vá rá sok, és a mû höz való
hû sé get is félre ér tik. Egy mû vet csak úgy tu dunk
meg ren dezni, aho gyan mi ma gunk he lyes nek gon -
dol juk, vagy is: ki sa gyunk ban a mû vé szetrôl al ko tott
mai fel fo gá sunk kal és az olyan esz kö zök iránti ér zé -
keny ség gel, ame lyek kel az adott mû még ma is ér vé -
nye sen me sél hetô el.

TAT JANA GÜR BACA Egy ál ta lán nem hi szem, hogy
az úgy ne ve zett rend sze res szín ház já rók min dig a
leg jobb kö zön sé get je len tik. A leg jobb kö zön ség az,
ame lyik nyi tott aggyal és szív vel jön a szín házba, meg
akar ott va la mit ta pasz talni, és át adja ma gát an nak,
ami reá vár.

KA RO LINE GRU BER Én ko moly el lent mon dást lá tok
a kom po nis ták szán déka és a nézôk el vá rá sai kö zött.
Mi, ren dezôk hossza san fog lal ko zunk egy-egy da rab -
bal és an nak hát te ré vel. Így auto ma ti ku san elônyre
te szünk szert a kö zön ség gel szem ben. Ami kor az tán
kö zön ség ta lál ko zó kon a zene szerzôk po li ti kai és tár -
sa dalmi szán dé ka i ról esik szó, va la mint ar ról, hogy
ezek mi lyen sze re pet ját szot tak a ren dezôi kon cep ci -
ó ban, sok nézô szá mára min dez kí na iul hang zik. Így
ke let kez nek az után az olyan íté le tek, hogy „Sze gény
Mo zart!”, meg hogy „Verdi fo rogna a sír já ban!”. Én
ezt vesz élyes nek tar tom. És ugya ne zért nem lá tom
ér tel mét an nak sem, hogy túl so kat fog lal koz zam a
kö zön ség gel, és hogy ál lan dóan azt kér dez zem ma -
gam tól: „Ho gyan cso ma gol jam ezt be, hogy min den -
ki meg értse?” A szín padi munka nagy mér ték ben a
ren dezôk szem élyes tör té ne tét is tük rözi. Én pél dául

a pop ze nén nôttem fel, ope rát elôször ti zen ki lenc
éve  sen lát tam, kö szönô vi szony ban sem vol tam a
mû  faj jal. A meg kö ze lí tés elsô lé pése szá momra min -
dig az, hogy a régi tör té ne te ket úgy me sél jem el ma -
gam nak, hogy va la mit tud jak is kez deni ve lük. Min d -
ez ta lán ne he zen ért hetô az idôsebb nem ze dék
szá mára, amely a po pot és a ko moly ze nét nem tartja
egy más sal össze egyez tet hetônek. Más felôl vi szont
azt sem vi tatja senki, hogy pél dául a Hän del-ope rák
lé nye gé hez hozzá tar to zik a bul vár szín ház.

OW De hát a kér dés: ho gyan le het a nézôknek át adni egy
ön ma gá ban véve is szélsôsé ge sen he te ro gén és igé nyes
mû al ko tást? Sok ren de zés a tör té nelmi dara bo kat alap -
anyag nak te kinti, ame lyet kom men tálni kell. A re cep ció
a ren de zés rész évé vá lik. Ez sok ta pasz talt opera lá to ga tó -
nak is prob lé mát okoz. A fi a tal kö zön ség vi szont, amely
még a tör té ne tet sem is meri, vég képp nem tud lé pést tar -
tani az ilyen fajta dif fe ren ci á lás sal. Mit je lent min den nek
fé nyé ben a mû azo nos ság?

GÜR BACA Min den elôadás in terp re tá ció is egy ben.
„Sem le ges” el be szé lés ép poly ke véssé lé te zik, mint
az adott da rab egy az egy ben való át adása. Té ve dés
azt hinni, hogy a ha gyo má nyos kül sejû ren de zé sek
nem in terp re tá ciók. Olyan kor a nézô fe jé ben zaj lik az
in terp re tá ció in terp re tá lása. Aho gyan a köny ve ket is
ala kít ják-meg szû rik az ol va sóik. Vé gül is épp annyi
vé le mény lesz, ahány nézô.

OW Ro man In gar den len gyel fe no me no ló gus a par ti tú rát,
il letve a mû vet a „le hetôsé gek te ré nek” ne vezte. Más  felôl
ma ka csul tartja ma gát az ope rá ban a Car men-szind -
róma; van nak da ra bok, ame lyekrôl már a szín házi por -
tás is tudni véli, ho gyan kell ôket „va ló já ban” ját szani.
Mi ként vi sel ked jék eb ben az erôtér ben a ren dezô? Kö te -
les-e min den igényt ki szol gálni?

HO MOKI A ren dezô elônyt él vez, és ezál tal fe lelôssé -
get is vi sel. A kö zön ség nek joga van ah hoz, hogy meg  -
ra gadó él mény ben ré sze sül jön. Ha a ren de zés csak
kom men tár, az sze rin tem ke vés. A szín ház nak ér -
zéki és köz vet len mó don kell ér té ke ket köz ve tí te nie.
Di dak ti kus nak pe dig vég képp nem sza bad len nünk.
En gem az is min dig za var, ami kor egy-egy elôadás
ér tet len fo gad ta tá sá ért a kö zön ség ál lí tó lag hi á nyos
mû velt sé gét te szik fe lelôssé. Épp el len kezôleg: én
olyan, nyi tott kö zön sé get kí vá nok ma gam nak, ame -
lyet nem visz félre az elôkép zett sége.

GÜR BACA A leg több da rab nem olyan egy ér telmû
vagy komp lett, mint azt sok nézô gon dolja. Ez ép p -
úgy igaz a Hoff mann me sé ire, mint Mo zart Zaïdéjára
vagy Puc cini Tu ran dot jára, sôt még a Trisz tán és Izol -
dára is. Min den ren de zés nél föl me rül a kér dés:
mi lyen nyel ven éne kel jék? Me lyik vál to za tot? Pár be -
szé dek kel vagy re ci ta ti vók kal? A pár be szé dek mely
pas szu sait? Dön té se ket kell hoz nunk, és dön té se ink -
kel ne künk is for mál nunk kell a dara bo kat.

HARMS A mû azo nos ság tör té nel mi e sítô ka te gó ria.
Mo zart ide jé ben egy ál ta lán nem így gon dol kod tak.
Az ope rá kat csak késôbb kezd ték zárt mû al ko tás ként
meg ter vezni. Vagy is az azo nos ság kü lön bözô fo gal -
ma i val van dol gunk. Ami a kö zön ségre is ér vé nyes.
Ez az egyik szem pont. A má sik, hogy a nézôk gyak -
ran csa ló dott sze rel me sek. Sze re tett ope rá juk tól olyas -
mit vár nak el, amit ôk ma guk agyal tak ki róla. Azt hi -
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szik, van nak bi zo nyos esz té ti kai jo gaik. És ha az el vá rá saik ki elé gí tet le -
nek ma rad nak, he ve sen és ir ra ci o ná li san re a gál nak.

OW A ren dezôk fi a tal nem ze dé két az zal vá dol ják, hogy kon cep ci ó ju kat a da -
rab elé he lye zik, vagy is hogy a ren de zés a mû vet a sa ját, más mi lyen mon dan -
dó jára hasz nálja fel. Esze rint a ren dezôk félre is mert írók. Nem kel lene in kább
sa ját dara bo kat ír niuk? És ha erre nem ké pe sek, nem kel lene-e leg alább vál -
lal niuk, hogy a mû vet alap anyag nak te kin tik? Gé rard Mor tier ösz tö nözte az
ilyen pró bál ko zá so kat Mo zart és Verdi ese té ben. Ezek a da ra bok te hát már
nem a kom po nis tá tól szár maz tak, ha nem a kom po nis tá ról szól tak.

GRU BER Min dig iz gal mas do log új össze füg gé se ket te rem teni. Ilyen kor
az ere deti mû vekrôl is so kat meg tu dunk. A Ber lini Mû vé szeti Egye tem
ál ta lam ta ní tott ének sza kos hall ga tó i val együtt so kat kí sér le te zünk da -
rab rész le tekbôl újon nan össze ál lí tott kol lá zsok kal.

HARMS Szá momra az a fon tos,
hogy el jus sak a mû lé nye géig. És
hogy az igaz ság ke re sé sé nek út ján
ma gam mö gött hagy jam a kli sé -
ket. Már az zal is va lami új ke let ke -
zik, hogy az em ber is mét ko mo -
lyan át adja ma gát egy da rab nak.

HO MOKI Én ki hí vás nak ér zem,
hogy vál lal jam a mû vek adott for -
má ját, föl téve, hogy ez a forma lé -
te zik. A jó ren de zés mes ter ség -
beli és kon cep ci o ná lis esz kö zei
le hetôvé te szik, hogy a mû vet

1. 2.

3. 4.
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anél kül is ér zé ke nyen ke zel jük,
hogy bele nyúl nánk. Wal ter Fel -
sens tein, akit ma nap ság szí ve sen
em le get nek pél da ként a mû iránti
hû ségre, ná lunk sok kal masszí -
vab ban nyúlt bele a da ra bokba, ha
egy je le net el lent mon dott na tu ra -
lisz ti kus el kép ze lé se i nek. Csak
senki nem vette észre rög tön. Fû
alatt tör tént. Mi eb ben ma sok kal
nyíl tab bak va gyunk. Ha Don Gi o -
vanni-elôadá sunk ren dezôje, Pe -
ter Kon witschny Don Ot ta viót az

ári ája kellôs kö ze pén egy sze rûen lel öveti, ak kor ezt a be a vat ko zást nem
le het nem ész re venni, lét jo go sult sá gát pe dig csak is a meggyôzô ren dezôi
kon cep ció iga zol hatja.

OW Az ilyen meg sza kí tá sok esz té ti kai ho zama na gyon is vi tat ható. Ma rad -
junk pél dánk kal a ber lini Ko mis che Oper nél. Ha a Così fan tutte be fe je zése
elôtt két perc cel Don Al fonso a ri val dá hoz lép, és így szól: „Egy pil la nat, most
el vesz tet tem a fo na lat. Tu laj don kép pen ki há za so dik össze ki vel?”, úgy a kö -
zön ség gel foly ta tott szó beli kom mu ni ká ció fö lös le ges. Aki há rom óra után még
min dig nem érti, mirôl van szó, az zal a föl emelt mu ta tó ujj sem fogja meg ér -
tetni. A kö zön ség má sik ré sze pe dig azt érzi, hü lyé nek né zik.

WI E LER Nem lát tam az elôadást, de ne kem úgy tû nik, ez olyan ren dezôi
kom men tár, amely az adott idôpont ban már egy ál ta lán nem ér de kes, ki -
véve, ha az egész ren de zés arra fut ki, hogy a zûr za vart mu tassa fel úgy,

1. Dallapiccola A fogoly 
címû operája Tatjana Gürbaca
rendezésében 
(Volksoper, Bécs) 
f o t ó :  V o l k s o p e r  W i e n

2. Puccini Lidércek címû
operája Karoline Gruber
rendezésében 
(Wiener Staatsoper) 
W i e n e r  S t a a t s o p e r  G m b H /

A x e l  Z e i n i n g e r  f e l v é t e l e

3. Bellini Normája 
Jossi Wieler és Sergio
Morabito rendezésében
(Staatsoper, Stuttgart) 
A . T .  S c h a e f e r  f e l v é t e l e

4. Franchetti Germania címû
operája Kirsten Harms
rendezésében 
(Deutsche Oper, Berlin)
B a r b a r a  A u m ü l l e r  f e l v é t e l e
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hogy e kér dés tény leg a le vegôben lóg jon. Az én meg -
lá tá som sze rint azon ban a Così fan tutte a zûr za var
egé szen más faj tá i ról szól. Ta lán ál ta lá no san úgy
mond hat juk: a ren dezôi kom men tár és a va lódi in -
terp re tá ció lé nyegi kü lön bözôsé gérôl van szó. A mû -
vek erôtel je sen el len áll nak, amit egy szerre sza bad sá -
gunk és fel ada tunk vál lalni. Ha tény leg úgy gon  -
dol juk, a kom po nista a sa ját esz kö zein be lül nem fo -
gal maz ha tott meg egy bi zo nyos mon dan dót, ak kor
errôl a for rá sok ta nul má nyo zá sá val is pon to san meg
kell gyôzôdnünk. Be szél nünk kell errôl a kar mes ter -
rel is. Min de zek gyak ran na gyon hosszú vi ták, ame -
lyek min den ol dal ról ala pos elôké szü le tet kö ve tel nek.

OW Épp ezt a föl ké szült sé get vi tat ják el a fi a tal ren -
dezôktôl. Nem a Ruth Berg ha u sok, Götz Fri ed ri chek,
Pe ter Kon witschnyk és Hans Ne u en fel sek ge ne rá ci ó já ról
be szé lünk most. Ôk kôke mé nyen ele mez tek, és pe dig a ze -
nét is, még ha en nek szín padi ered mé nye néha tu da tos
kont raszt ban állt is a hang zás sal. Te hát nem ró luk, ha -
nem a ná luk fi a ta lab bak ról van szó. Harry Kup fer ez zel
össze füg gés ben nem rég azt mondta: a ren dezôi „fel fú vó -
dá sok” ér dek te le nek. Pe ter Stein ha son ló képp nyi lat ko -
zott: hi bá dzik a mes ter ség beli tu dás és a par ti túra is me -
rete, túl súlyba ke rült a fe lü le tes spon ta ne i tás, di let tan -
tiz mus és ma ga mu to ga tás.

HARMS A ren de zés olyan fejlôdé sen ment ke resz tül
az el múlt har minc év ben, mint an nak elôtte soha.
Ön álló mû vé szetté lett, amely soha nem is mert sok -
ré tû sé get mu tat fel. A kép zés ki váló, és az összes
zene mû vé szeti felsôok ta tási in téz mény ben tu do má -
nyo san is meg ala po zott. Az idôs nem ze dék szem re -
há nyása egy sze rûen ab szurd. Ki ok tat ják a fi a tal ren -
dezôket csak azért, mert már nem ér tik a nyel vü ket.
Nem le het, hogy az öre gek na gyot hal la nak?

OW El le nál lás ta pasz tal ható a ze né szek ré szérôl is. Még
az olyan, nyi tott gon dol ko dású kar mes ter is, mint Hans
Swa rowsky, azt ta ní totta, hogy a mû mint olyan csak a
par ti tú rá ban lé te zik. Jo han nes Brahms tól Hel muth Ril -
lin gig szám ta lan mu zsi kus nyi lat ko zott ugyan így. Emö -
gött az az el kép ze lés áll, hogy a meg szó lal tató mû vész -
nek min den hang je gyet, min den apró rész le tet ko mo lyan
kell ven nie és át kell él nie. E fel fo gás sze rint a „mû” kvázi
el ér he tet len cél ma rad. A hozzá ve zetô út éve ket vesz

igénybe, vagy akár egy egész ze né szé le tet is. Min dez üt -
kö zik az itt már több ször em lí tett ren dezôi meg kö ze lí tés -
sel: az én köz pon tú ság gal.

WI E LER Ha egy in terp re tá ció nem hat a nézô ér zé ke -
ire, ha csak ma ga mu to ga tás, ame lyet a szé le sebb kö -
zön ség nem ért, ak kor az az in terp re tá ció nem si ke -
rült. For dítva: ha va la mit jól meg ér zé kítve mon da nak
el, ak kor azt el is fo gad ják, akár mi lyen szo kat lan vagy
ide gen. Per sze ez néha el tart egy ideig… Ugyan ak kor
új ból és új ból em lé kez tet nünk kell: a ze nés szín ház
min dig a szín ház ból, és soha nem csak a ze nébôl in -
dul ki. A kö zön ség nek vi szont gyak ran egy bi zo nyos
hang zás van a fü lé ben. Van nak, akik is me rik egy
opera több elôadá sát is. So kan ki zá ró lag csak han go -
kat sze ret né nek hal lani, és egy ál ta lán nem akar ják ér -
zé ki leg át élni a szín ház egé szét. Más ként szólva: a
zene ipar el te rel min ket a szín ház tól. Ez pe dig vesz é -
lyes. Vissza kell hó dí ta nunk a ze nés szín há zat a szín -
ház szá mára.

GRU BER A ren dezô én köz pon tú sága és a mû át élése
nem zárja ki egy mást, ha nem kéz a kéz ben jár. Ez
hosszú és fon tos fo lya mat.

GÜR BACA Hogyne. Min da mel lett fon tos nak tar tom
az egyéni meg kö ze lí tést. Mi ért kell ma ezt vagy azt a
da ra bot elôadni, és mi ért ép pen az én ren de zé sem -
ben? A kö zön ség na gyon gyor san meg érzi, ha ezek
az alap vetô kér dé sek tisz tá zat la nok, és ha a ren dezô
egy sze rûen a múltra vagy a tra dí ci óra ha gyat ko zik.
Ilyen kor hi ány zik a belsô szük ség szerû ség. Csak ha
ma gunk is iz zunk egy mû ért, tu dunk érette má so kat
lángra lob ban tani.

WI E LER Ha mis az az el vá rás, hogy az örök ké va ló ság -
nak dol goz zunk. A szín ház min dig a pil la nat nak és a
je len nek al kot. A ze nés szín ház élô mû vé szeti forma.
Ezért is okoz hat gon dot, ha egyes ren de zé sek húsz
évig mû so ron ma rad nak.

OW Min den kép pen prob le ma ti kus ma rad az az el kép ze -
lés, ame lyet a kom po nista a ze nei szubsz tan ci á ban vég -
le ge sen le rög zí tett. Va jon a Fi garo há zas sága presto-da -
rab-e, vagy sem (mint Ni ko laus Har non co urt ál lítja)?
Még  sem sö pör het jük le az asz tal ról azt a vá dat, hogy egyre
több ren de zés tu do mást sem vesz a par ti tú rá ról mint egy
in teg ráns ér telmi össze füg gés al ko tó ré szérôl. Egyre ke vés -

Csajkovszkij
Anyeginje 
Andreas Homoki
rendezésében
(Komische Oper,
Berlin)

M
o

n
ik

a
 R

it
te

rh
a

u
s

 f
e

lv
é

te
le



O P E R A

V I L Á G S Z Í N H Á Z

472 0 0 7 .  á p r i l i s www.szinhaz.net

bé ve szik te kin tetbe az esz té ti kai tár gyat mint egé szet.
Hi á nyoz nak a róla való is me re tek, és hi ány zik a kész ség,
hogy ezt a tár gyat egy ál ta lán a maga komp le xi tá sá ban
ra gad juk meg. Ca lixto Bi e ito a min ta pél dája an nak a
ten den ci á nak, amely csak a cse lek ményt ren dezi, ér tel -
mezi vagy ak tu a li zálja.

HO MOKI Bi e ito fel tét le nül hû a szö veg hez! Sem az
éne  kelt szö ve get nem vál toz tatja meg, sem a ze né -
hez nem nyúl hozzá. Az én el vem: min dent sza bad,
ami mû kö dik.

OW Le het lát szó lag érin tet le nül hagyni egy par ti tú rát, és
még is el lene dol gozni, amennyi ben fi gyel men kí vül hagy -
juk. Bi e ito egy ál ta lán nem vesz tu do mást a vo nat ko zá -
sok par ti tú rába fog lalt szö ve dé kérôl, ami nek semmi köze
ah hoz, hogy a ren dezô tud-e kot tát ol vasni vagy sem.
Kez det ben Pat rice Ché reau sem tu dott kot tát ol vasni,
még is rend kí vül zene köz pon túan ren de zett. Adott eset -
ben te hát az is elég, ha va la ki nek pal lé ro zott és nyi tott a
füle. Ha vi szont egy ren dezô, mint Bi e ito, leg jobb eset ben
is csak a zene ki ne tiz mu sát vagy hang szín fe lü le tét ér zé -
keli, ak kor más, gyak ran fon to sabb dol gok el sik kad nak.
Hi szen a kom po nista szá mára egy-egy je le net meg ha tá -
ro zott tar talma, ér zelmi le fo lyása volt az ér de kes. Ze né -
jé vel az adott szö veg le het sé ges ol va sa ta i nak egy bi zo nyos
kö rét vonta meg. Ez az, ami az ope rát meg kü lön böz teti
a szín da rab tól, és ez az, amit az éne ke sek, de a nézôk is,
nor má lis eset ben „a mû”-nek érez nek.

HO MOKI A leg kon ven ci o ná li sabb ren de zé sek ben is
félre csúsz nak az ér zelmi fo lya ma tok, ha az elôadást
há rom hét alatt slam po san össze tá kol ják, de ilyen kor
senki sem iz gatja ma gát. Nem a ren dezôi szín ház
spe ci á lis prob lé mája ez. Az ér zelmi fo lya ma tok nak
egyéb ként sin csen kö te lezô kri té ri u muk. A ren dezôi
uta sí tá so kat meg le het való sí tani jól és rosszul. Ám
ha vál toz ta tunk raj tuk, an nak ala pos oka kell hogy le -
gyen. Ha pél dául le mon dok Che ru bino ka rosszé -
kérôl, ki kell he lyette ta lál nom va lami mást, ami leg -
alább annyira lo gi kus.

WI E LER A Fi garo jó példa. A cse léd szo bai szi tu á ció ré -
sze a mû nek. Ha ezt nem le het meggyôzôen meg va -
ló sí tani, in kább ne is csi nál juk meg a da ra bot. Ami a
ren dezôkkel szem beni ki fo gást il leti: én a pró zai
szín ház ból jö vök, így tu dom, hogy ott a ren dezô bi zo -
nyos ér te lem ben kom po nista is. Ép pen ezért a pró zai
szín ját szás ban is vál lalni kell a „par ti tú rát”, a da rab
hang zá sát, ha lo gi kus, a kö zön ség szá mára ért hetô
in terp re tá ciót aka runk kapni.

HARMS Ma rad junk még egy ki csit an nál a pil la nat -
nál, ami kor egy-egy szo kat lan ren de zés nyo mán ki tör
a düh. Ez a düh gyak ran az ön ref le xió hi á nyá ból fa -
kad. És ha már Bi e ito pél dá ját em lí tet tük: az ô Szök -
te tés a sze ráj ból-ér tel me zé sé ben a lá nyok, akik más kor
a „jók”, hir te len em be re ket kez de nek le mé szá rolni.
Most nem az az ér de kes, hogy ez mi lyen szín házi
esz kö zök kel va ló sul meg, ha nem hogy a kö zön ség el -
bi zony ta la no dik: alap vetô be rög zött sé ge in ket a fe jük
te te jére ál lí tot ták. Az ilyen fo lya ma tok pe dig fon to -
sak, mi vel vi lá gunk többé már nem a jó és a rossz ha -
gyo má nyos szké mái alap ján mû kö dik.

OW De va jon az ér té kek fel bo ru lása nem vált-e már
maga is ré gen kli sévé? Adorno a rossz ál ta lá nos ság ról be -
szélt. Ze ne i leg is pre cíz mû e lem zé sek he lyett iro dá kat, ak -

ta tás ká kat, mo bil te le fo no kat és ke res ke delmi ügy nö kö ket
lá tunk a szín pa don. Az örök prob lé má kat mu tat ják ne -
künk, akár van kö zük a da rab hoz, akár nincs: a kom mu -
ni ká ció, az el ma gá nyo so dás, a kör nye zet prob lé máit. És
mi vel nem ma guk ból a da ra bok ból ele mez ték ki ôket, cél -
juk ál ta lá nos – és így a szín házi mé di um ban is ér dek te -
len – ma rad. Hi ány zik az ér deklôdés a mû vek iránt?

GÜR BACA Mint min den ütt, a ren de zés ben is di va tok
hó dí ta nak. Egy ideig foly ton pi szo á rok vol tak a szín -
pa don, meg mo ni to rok. Aki az ilyen di va to kat haj ku -
rássza, ma gára ves sen, és ne cso dál koz zék, ha ne he -
zen ta lál majd rá a sa ját ren dezôi nyel vére.

HARMS Va ló ban van nak ren dezôk, akik ren del kez -
nek egy meg ha tá ro zott vi lág kép pel, és azt ve tí tik rá
min den da rabra. Bi e i tó nál ez több nyire a kup le ráj
vagy a sze re pek föl cse rélôdése. De ha lé tez nek is
ilyen kon cep ciók, ame lyek nek az adott da rab hoz
semmi kö zük, le kell szö gez nünk: az in terp re tá ció já -
ték tere több nyire na gyobb, mint gon dol nánk. Bré má -
ban egy szer a Sze relmi báj italt tra gé di a ként ren dez -
tem meg. Ezt a da ra bot több nyire bu gyu tá nak
gon dol juk, hisz min dig olyan „tral la lás” fa zonra iga -
zít ják. Pe dig tra gé di a ként ki tûnôen il lett a ze né hez.

OW A zene fi gyel men kí vül ha gyá sá nak vád ját nem
utolsó sor ban éne ke sek han goz tat ják a ren dezôkkel szem -
ben. És egy ál ta lán nem a ru gal mat lan, os toba vagy szí -
né szi leg te het ség te len éne ke sek. Kö zü lük so kan azt
mond ják: „Éve kig ma gam ban hor do zom egy sze rep ter -
hét, ma ga mévá te szem a sa já tos sá gait, meg pró bá lom
fel mérni ha tó su ga rát és azt össze han golni sa ját le hetôsé -
ge im mel. Na gyon pon tos és jó ren dezônek kell len nie an  -
nak, aki tény leg va lami újat akar ne kem mon dani.” Az
ilyen, jól fel ké szült éne ke sek az tán gyak ran csa ló dot tak
egy hosszú pró baidôszak vé gén, mi u tán meg kell való sí -
ta niuk va la mi lyen ren dezôi kon cep ciót, amely alig vesz
tu do mást a ze nei fi nom sá gok ról.

HO MOKI Az éne ke se ket ál ta lá ban elôadá sok után fi -
ze tik. A pró baidôsza kok szá mukra anya gi lag nem
von zóak. Így nem meg lepô az ilyen vé le ke dés.

WI E LER Én azért ezt nem sö pör ném le így. Itt ne -
künk, ren dezôknek is ma gunkba kell száll nunk. Jó
éne ke sek nél pon to san érez hetô, ha egy-egy ren dezôi
ja vas lat elu ta sí tása a mû vé sze tükbôl fa kad, és nem
ha mis ön vé de lembôl vagy hiú ság ból. Azon nal ész re -
venni, hogy hi ány zik belôlük a fel sza ba dult ság.
Ilyen kor meg kell ma gunk tól kér dezni, nem a ren -
de zés ben van-e a hiba. Mitôl nem iga zolja ez a pil la -
nat az ál ta lunk ki gon dolt in terp re tá ciót? A nagy mû -
vé szek több nyire igen nyi tot tak az olyan ér tel  me-
zé sek kel szem ben, ame lyek ön ma guk ban tény leg
kö vet ke ze te sek.

GRU BER A ze nés szín ház ak kor iz gal mas, ha együtt
ho zunk létre va la mit. Sok olyan éne kes sel ta lál koz -
tam, akit a ren de zés nem elé gí tett ki, és aki igé nyelte
volna, hogy részt ve hes sen a kon cep ció ki a la kí tá sá ban.
A szín házi mû kö dés ezt azon ban rend sze rint meg tor -
pe dózza. Az éne ke sek több nyire csak a pró bák ele jén
ér te sül nek a ren dezôi el gon do lás ról, ame lyet ek korra
már rész le te sen ki dol goz tak. Ez va ló ban fruszt ráló le -
het – egyéb ként a ren dezô szá mára is. Ezért kezd tem
el azt, hogy már két év vel a pro duk ció elôtt ta lál ko zom
az éne ke sek kel. Az én költ sé gemre, per sze. Egy ilyen
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ko rai esz me csere vagy egy sze rûen a meg is mer ke dés
lé nye ge sen be fo lyá sol hatja a kon cep ciót.

WI E LER A ze nétôl ide gen ren de zés ve szé lyét az zal le -
het el ke rülni, ha meg te remt jük ma gunk nak a fel té te -
le ket a da rab ko rai meg is me ré sére. Fon tos, hogy
min den munka társ részt vál lal jon a mû vé szi fe -
lelôsségbôl. Eh hez az éne ke se ken kí vül a kar mes ter
is hozzá tar to zik. Amennyi kér dést csak le het, elôre
kö zö sen tisz tázni kell. A fö lös le ges konf lik tu sok sok
ener giát emész te nek fel. A pró baidôszak ban ilyes -
mire már nem jut idô.

HO MOKI Vesz élyes do log azt hinni, hogy jól fel ké szí -
tett éne ke sek kel min den da rab há rom hét alatt színre
ál lít ható. A mai mo bi li tás a ke re sett sztá rok egyre nö -
vekvô el fog lalt sá gá hoz ve zet. Az ilyen em be rek per -
sze so kat hoz nak ma guk kal, de a vé ge red mény egy -
fajta kul tu rá lis glo ba li zá ló dás, amely elôre le gyár tott
tar tal ma kat köz ve tít. Ez pe dig egyre tá vo labb visz az
élô szín ház tól. Hál’ is ten nek egyre több opera ház jön
rá, mi lyen fon tos, hogy sa ját egy üt tes sel ren del kez -
zék. Csak a sa ját egy üt tes te szi le hetôvé azt a kötôdést
és fo lya ma tos sá got, amely tény leg ki elé gítô ered mé -
nye ket biz to sít.

HARMS Már egy olyan egy szerû mon dat is, mint az,
hogy „Sze ret lek!”, tar tal mi lag nem vi lá gos, és nem is
min dig egy ér tel mûen ze né sí tik meg. Hisz je lent heti
azt is: „Va ló já ban gyû löl lek!” Le het ki hí vás, iga zo lás,
és így to vább. Hogy eze ket a dol go kat az adott össze -
füg gé sen be lül ref lek tál juk, és a meg ol dást el dönt sük,
ah hoz pró bálni kell. A ta pasz talt éne ke sek min dezt
gyors ab ban meg tud ják való sí tani, a fi a tal éne ke sek -
nek azon ban szük sé gük van az egyes le hetôsé gek ki -
mun ká lá sára.

OW A fi lo zó fus Hans-Ge org Ga da mer a be fog adó „elô íté -
le térôl” be szélt, és úgy vélte, sa ját tör té ne tünk nél kül nem
tu dunk kö ze lí teni a mû al ko tá sok hoz. Ezek a ta lál ko zá -
sok pe dig a „ho ri zon tok össze ol va dá sá hoz” ve zet nek.
Mind azo nál tal még a Kons tanzi Is kola her me ne u ti ku -
sai is ab ból in dul nak ki, hogy a mû vek nem ad hat nak
vá laszt olyan kér dé sekre, ame lye ket rosszul tet tek fel. Volt
már szó ar ról, hogy a meg ze né sí tés be ha tá rolja egy adott
szö veg ér tel me zési le hetôsé geit. Fo gad juk el föl té te le sen az
ál lí tást: le het egy je le ne tet he lye sen és ha mi san ér tel -
mezni. Mi vel cá fol nák ezt?

HO MOKI Min dent sza bad, ami mû kö dik.
HARMS A lé nyeg, hogy az el be szé lés mód ért hetô le -

gyen. Eköz ben több lá tás mód is le het sé ges.
GÜR BACA A he lyes és a ha mis kö zötti ha tár csepp fo -

lyós. Ám el is me rem, hogy van nak ese tek, ami kor
jobb lett volna, ha a ren dezô sa ját da ra bot ír.

WI E LER Ami kor a ren dezô meg ren dez egy mû vet, az -
zal a való ságra re a gál. Megkísérel konkrét vagy asz-
szociatív terekben ábrázolni egy világot. Az eszközök
megválasztásában tévedhet. Ennyiben létezik hamis
a helyesben. Bizonyosan hamis lenne az a kérdés:
„miként csinálom másként, mint mások?”

OW A hetvenes és nyolcvanas években megvolt a rendezôi
színház ellenpólusa, amelytôl produktív módon el le he -
tett rugaszkodni: a régi vágású, plüsshuzatú opera. Idô -
közben eltompultak a polgári operajátszás elleni reflexek.
Kifogytak volna az értelmezô operarendezés lehetôségei?
Kifulladtak a régi mûvekhez alkotott egyre újabb

koncepciók? Idôközben számos kísérlet történt egy új
szigorra, az elbeszélésmód alternatív egyszerûségére,
amelynek persze nem kell mindjárt szellemi egysze rû -
séghez is vezetnie. Kell bátorság az új teljességhez?

WIELER A hetvenes és nyolcvanas években rendkívül
fontos interakciók zajlottak le a színház és a kö zön -
ség között. Új terek nyíltak ki, és új gon dol ko dás mó -
dok teremtôdtek a zenés színház számára. Hogy mi,
akik itt ülünk, ma úgy inter pre tálunk, ahogyan, az
ennek a következménye. Maradt az alap kérdés: ho -
gyan nézhet ki az adott mû kénysze rít ô erejû új
formája? Egyénileg az elbeszélésmódok mindig
különböztek. Ebben nem látok alapvetô változást. 

HOMOKI Ahhoz, hogy a darabokat közvetlenül be -
szélhessük el, már csak azért is beléjük kell nyúl -
nunk, mivel a régi elbeszélésmódok többé nem fe -
lelnek meg a közvetlenségrôl alkotott elképze-
lé seinknek.

OW Kirsten Harms, Andreas Homoki – Önök mind -
ketten mûvész intendánsok, akik egy-egy operaházat
vezetnek. Mit tehetnek, mit kénytelenek tenni e házak,
hogy közönségüket tartósan magukhoz vonzzák?

HARMS A jegyeladási számok állandó firtatása
problematikus dolog. A mûvészi munka közben
nem lehet folyton a közönséget lesni és kiszolgálni.
Amikor Kielben dolgoztam intendánsként, sze ren -
csém volt, mert magam mellett tudhattam a ház
korábbi fônökét, Joachim Klaibert. Ô gyakran mond -
ta: „Csak azt ne higgye, hogy alattam ez másként
volt.” Utána lehet olvasni. A vádak harminc, negyven
évvel ezelôtt, de még a második világháború elôtt is
ugyanígy hangzottak: a közönség elöregedett, a
rendezések túl modernek, a rendezôk begolyóztak,
mindjárt vége a színháznak. A súrlódási felületek
továbbra is fennállnak. Sem a sikert, sem a bukást
nem lehet biztosan megjósolni. A Bohémélet is meg -
bukhat. Elôfordul, hogy az intendáns még a fôpróbán
is rosszul ítél meg egy produkciót. Az elôrejelzések
ritkán igazolódnak. És ez rendjén is van így.
Máskülönben kommerszet termelnénk, és az aztán
tényleg a színház vége volna.

HOMOKI Csak egyetérteni tudok. A Bieito rendezte
Szök tetés a szerájból premierje elôtt a személyzeti ta -
nács felszólított: vegyem le a produkciót a mûsorról,
mert ez az operajátszás vége, és veszélyezteti a ház
jövôjét. Azután az összes elôadás zsúfolásig megtelt.
A Le Grand Macabre esete hasonlóan zajlott. A biztos
sikernek vélt címek ugyanakkor elveszíthetik vonz ere -
jüket. Vagy néhány hét után a közönség magatartása
változik meg hirtelen. 

GÜRBACA Úgy gondolom, az operaházak tudnak és
kénytelenek is tenni azért, hogy produkcióik el jus sa -
nak a közönséghez. A folyamat sok idôt is igénybe
vehet, mint például Stuttgartban, hogy aztán annál
tartósabb legyen. A legfontosabb, hogy új darabok
szülessenek. Szükségünk van az új repertoárra! Az új
darabok iránti nyitottság és a régi mûvek új olva sa tá -
val szembeni fogadókészség összefügg egymással.
Nincs az a rendezôi munka, amely az új mûveket
pótolhatná.

Fordította: Mesterházi Máté


