
41

maga a kiállítás – több részre tagolva – prága 
történelmi belvárosának kilenc helyszínén, kü-
lönböző épületekben (barokk palota, gótikus 
templom, lapidárium stb.) volt látható. A világ 
minden tájáról összesereglett szakmabeliek 
nemcsak a kiállításokat, hanem a 11 nap alatt 
több mint 600 élő előadást, bemutatót, work-
shopot is megtekinthettek. A  színház modern 
szelleme vált élővé prága belvárosában, a per-
formanszokon, gyerekprogramokon túl például 
83 álarcos csoport vonult körbe naponta a bel-
városban, a színházi szcenográfia konfrontáló-
dott a mindennapi élettel. 

A pQ 2015 koncepciója szerint a színházi, 
performatív művészetek társadalmi, közösségi 
megnyilvánulásai, politika- és társadalomfor-
máló aktualitásai számítanak érdekes témának. 
A klasszikus színpadi előadáshoz készülő mű-
alkotások aktualitása, jelentősége leáldozott 
a pQ-n, ezért alig lehetett díszletmaketteket, 
jelmeztervet találni. tehát az emberekkel meg-
osztott terek, a közösségi alkotó folyamatok a 
fontosak. A  szcenográfia új értelmezésben az 

az erős, néha láthatatlan ereje a performansz-
nak, amely úgy hat ránk, mint a zene, az időjá-
rás vagy a politika. A színház az a hely, ahol az 
emberek összegyűlnek, és ahol fontos szociá-
lis-politikai kapcsolatok jönnek létre. A shared 
space (megosztott tér) cím alatt a szcenográfia 
szociális funkciói értendők, az általa nyújtott 
tér megosztó és összefüggő, a konfliktusokon 
keresztül a kapcsolatok és különbségek tere. 
Ahol az emberek megosztják gondolataikat és 
társadalmi felelősségüket, a látványtervezés, a 
hatáskeltés segítségével az előadás térbeli ösz-
szefüggései kiemelt figyelmet kapnak.

A mai világban nehéz megtalálni és értékel-
ni önmagunkat, felismerni az értékeket, kép-

zelt világban, fikciók között élünk. A  pQ 2015 
a látványtervezők, szcenográfusok helyzetét, 
felfogását nemzetközi szinten kívánta bemu-
tatni. Az előadások helyszínét a legtágabban 
értelmezve, a látványtervezők kreálta terekben 
a néző–előadóművész kapcsolata, társadalmi 
helyzete kerül előtérbe.

A kortárs politikai színház közhely. Veszélyes 
kérdéseket bolygat, közvetlenül a közönséghez 
fordul, provokál stb. ezek ellenére ez még szín-
ház. Vannak nézők és előadók. és valahol ott a 
politika is. A performerek időnként régi gyárak-
ba, utcára vonulnak az előadásukkal. de ez még 
mindig „színház”.

A pQ 2015 hangsúlyozottan fordult az ezt a 
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Útkeresés – túllépve 
a hagyományokon
A színházi tervezők nagy sikerű nemzetközi találkozója

A PQ a világ legnagyobb nemzetközi 
seregszemléje a színházi produkciók 
tervezői számára, melyet minden ne-
gyedik évben Prágában rendeznek meg. 
Az idei – a 13. – már  teljesen szakított 
a PQ tradícióival, az előadóművészeti 
látvány- és tértervezés új, komplexebb 
formáit, lehetőségeit keresete. Igen 
nagy volt az érdeklődés, június 18. és 
28. között 180 ezer látogatót vonzott 
a gazdag program. Az akkreditált szak-
emberek 90 országból érkeztek, számuk 
meghaladta a hatezret. Az érdeklődők 
hatásos kiállítási koncepciókkal ismer-
kedhettek a 78 ország bemutatóin, és 
részesei lehettek a városszerte zajló 
performanszoknak
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szakmát tanuló, friss szellemiségű fiatalok felé. 
A  szcenográfiai iskolák diákjainak kiállításán 
túl számos alkalom kínálkozott a világ minden 
tájáról érkezett fiatalok kötetlen eszmecseré-
jére, a tapasztalatszerzésre, barátságok köté-
sére.

A hatalmas internacionális kiállítási anyagot 
– mely legalább ezer alkotó művész munkáit 
mutatta be érdekes installációkon – neves szak-
emberekből álló zsűri bírálta el. idén Kirsten 
Dehlholm, Antônio Araújo és Dimitrij Krimov 
színházi rendezők, Eloise Kazan, Kamila Po-
lívková,  Katrīna Neiburga és Dominic Huber 
neves díszlettervezők, Joslin McKinney híres 
színházi teoretikus és Radivoje Dinulović szín-
házépítész alkotta a bírálóbizottságot. A  zsűri 
– a pQ 2015 új koncepciója alapján – sokféle, 
érdekes szempont szerint választott kategóriá-
ban osztotta ki díjait. 

Az észt projekt, a „Unified estonia” (egyesült 
észtország) nyerte el a pQ fődíját, az ArAny 
trigát. A no99 színház soha nem volt „csak” 
színház, valódi politikai erővé nőtte ki magát, a 
határok a valóság és fikció között elmosódtak, 
amikor a színház másolni kezdte a politikusok 
használta mechanizmusokat. két hónapon 
át egész észtország meg volt győződve, hogy 
a no99 színház át kívánja venni a hatalmat. 
A felmérések azt mutatták, hogy a színtársulat 
létrehozta párt a szavazatok 25%-át nyerné el, 
ha indulna a választásokon. de a színház ezt 
soha nem tette.

44 napon át különböző politikai techniká-
kat mutattak be, minden politikai manipulációt 
felhasználtak egy új valóság létrehozásához, 
minden létező médiát igénybe vettek, a színház 
kilépett szokásos teréből, teljesen új helyeket 
foglalt el: utcákat, újságfőcímeket, tv-stúdiókat 
és a parlament előcsarnokát is. A projekt 2010. 

május 7-én kulminált az egyesült észtország 
mozgalom kongresszusával, 7000 résztvevővel. 

A politikai események se nem átmenetiek, se 
nem lokálisak, mindenütt jelen vannak. A  de-
mokrácia hanyatlása és a populizmus emelke-
dése egész európában jelen van. ezt a projektet 
mutatta be az észt kiállítás mind élő performan-
szok, mind pedig videoinstallációk segítségével.

A zsűri döntése a pQ fődíjáról meghatározta 
a többi díjazott kiválasztását.

A PQ 2015 díjazottjai 
Arany Triga: észtország  nemzeti kiállításának: 
„Unified estonia”.

Aranyérem a legjobb kiállítás tervéért: Bel-
gium, „movinglab.be” 

Aranyérem a legjobb kurátori koncepció-
ért: hollandia, „Between realities”

Aranyérem a legjobb díszlettervért: kína, 
„gao guangjian for Fuchao Cai: throughout the 
empire All hearts turned to him” (pekingi ope-
raház, 2012)

Különdíj díszlettervért: kína, liu Xinglin for 
renjie Wang: „the peony pavilion” (north kun 
opera, peking, 2014) 
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Aranyérem a legjobb hangtervezésért: 
lengyelország, „post-Apocalypsis” Agniesz-
ka jelewska-michaś, rafał zapała, michał 
krawczak, paweł janicki és michal Cichy 

Aranyérem a média szcenográfiában tör-
ténő alkalmazásáért: Finnország, „Weather 
station, staging sound” 

Aranyérem az előadás építészeti formálá-
sáért: szlovákia, milan Čorba: „reflection of an 
image”. 

Aranyérem az előadás térhasználatáért: 
horvátország kiállítása, „intangible”. 

Aranyérem a komplex színházi előadás 
tervezéséért: lettország, „the submission” 

Aranyérem a Diák Szekció legjobb kiállítá-
sáért: Finnország, „the other side” 

Aranyérem a legígéretesebb tehetséges 
diáknak: lettország, „the Beginning”, a diákok 
kiállításán  szereplő minden tanulónak 

Aranyérem a díszlettervezés innovatív 
megközelítéséért: észtország, Unified estonia 
(theatre no99, rendezők: ene-liis semper és 
tiit ojasoo, tallinn, 2010) 

Aranyérem a párbeszéd kiprovokálásáért: 
mia david, szerb kiállítás „power(less) – respon-

se(ability)” kurátorának és a szerb diákkiállítás 
„process, or What does matter to me” kurátori 
csapatának: tatjana dadić dinulović díszletter-
vező tanár; oliver Frljić színházi rendező; marko 
lađušić szobrász; janko ljumović színházi pro-
ducer; sanja maljković építész és díszlettervező; 
Vesna mićović fényképész; dobrivoje milijano-
vić hangtervező; és mindkét szerb kiállításon 
részt vevő művészeknek és hallgatóknak 

Aranyérem a legjobb díszlettervfotóért: 
iren stehli, a „the Wenceslas line” installációért 
az „Under the tail of the horse” svéd kiállításon 

Aranyérem a legjobb publikációért: po-
lina Bakhtina és yan kalnberzin: „meyerhold 
dreams”, oroszország 

A PQ 2015 különdíjai
Különdíj Angliának: „make/Believe – Uk de-
sign for performance 2011–15” 

Különdíj, a legjobb Shared Space a Diák 
Szekcióban: Austria, „BAr iii/iV” 

Különdíj, a legjobb Shared Process a Diák 
Szekcióban: oroszország, „do you want to spe-
ak bad english with us about art?” – az orosz 
színházművészeti egyetem (gitis) rendező sza-
kán tartott kísérleti szcenográfiai kurzus 

A PQ 2015 egyéb díjazottjai
PQ 2015 díj a legjobb szcenográfiai publi-
kációnak: katrin Brack: „Bühnenbild/stages” 
(Berlin: Verlag theater der zeit, 2010) 

PQ 2015 különdíj szcenográfiai publiká-
ciónak: sabine marinescu and janina poesch: 
„plot #9, plot #10” (stuttgart: die macht des 
klangs, 2014) 

PQ 2015 Szcenográfiai Mentor Díj: Andris 
Freibergs

PQ 2015 SAjTóKözLEMÉnyEK

  Észtország nyerte az Arany Trigát


