
432016 .  j anuá r www.szinhaz.net

Német Szövetségi Köztársaságnak nincs nem-
zeti jellegû színházi fesztiválja. Ez az ország
szövetségi felépítésével függ össze. Valaha ez

az ország számos kis államból összetett nyelvi és kul-
turális tér volt, és a német nemzeti állam csak 1871-
ben jött létre. Igaz, az egyes kis államok és fejede-
lemségek már e dátum elôtt is saját udvari vagy álla-
mi színházakat tartottak fenn, és ha 1900 körül
Berlin fontos színházi központtá emelkedett is,
Németország szövetségi tör-
ténelme tovább él színházi
életének decentralizált sok-
rétûségében. A szövetségi
kormányban nincs külön
kulturális minisztérium, lé-
tezik viszont az „egyes államok kulturális fennhatósá-
ga”, amelyet az alkotmány is kinyilvánít. Kulturális
miniszterek ezért csak a mindenkori szövetségi álla-
mok kormányaiban találhatók.

Németországban tehát nemzeti jellegû színházi
fesztivál nem létezik – létezik azonban a Berlini
Színházi Találkozó. Ezt a rendkívül értékes fesztivált
minden év májusában rendezik meg Berlinben, és a
német nyelvû színjátszás legjava teljesítményeinek el-
ismert szemléje. Az ide meghívott mûvészek min-
denkor a színházmûvészet legkorszerûbb alkotóinak
számítanak. Az utánpótlás ifjabb rendezôi – férfiak és
nôk – számára a Színházi Találkozóra kapott meghí-
vás általában nagy elôrelépést jelent pályájukon: aki
feljut a kiválasztottak Olümposzára, befutottnak érez-
heti magát. A Színházi Találkozó kontextusában min-
dig színdarabvásárra is sor kerül. Színpadi felolvasás
formájában hosszú idôn át mutatták be sokat ígérô új
drámaírók még sehol sem játszott mûveit. Idôközben
azonban számot vetettek
azzal a fejleménnyel, hogy a
színházi est immár nem ala-
pul szükségszerûen valami-
lyen színházi szövegen, és a drámavásárt átalakították
egyfajta projekt-laboratóriummá, ahol új színházi
nyelveket és formátumokat lehet kipróbálni. A
Színházi Találkozóval párhuzamosan létrehoznak
egy campust is, ahol workshopok és viták keretében a
világ minden tájáról érkezett fiatal színházi alkotók
cserélhetnek eszmét a színház esztétikai kérdéseirôl. 

Hogyan kerül fel valamely színházi produkció a ta-
lálkozó kínálatának Olümposzára? A válogatótestület
a német nyelvterület – tehát nemcsak a Német
Szövetségi Köztársaság, hanem egyszersmind
Ausztria és a német nyelvû Svájc – egy adott évadá-
nak elôadásai közül mindenkor tíz szövegen alapuló
színházi produkciót választ ki, és ezeket meghívja

Berlinbe, a Színházi Találkozóra. A válogatótestület
német, osztrák és svájci színikritikusokból áll. A meg-
hívásra pályázó elôadások kiválasztásának kritériuma,
hogy a „figyelemre méltó” jelzôvel illessék ôket. Ez
azt jelenti, hogy a munkának a válogató nézete szerint
valamilyen módon iránymutató, mûvészileg újszerû
potenciállal kell rendelkeznie. Legalábbis ez az elmé-
let. A gyakorlatban a városi és állami színházak olyan
mûvekkel jelennek meg, amelyek a klasszikus repre-

zentációs színházat képvise-
lik; a független társulatok
performatív vagy posztdra-
matikus munkái csak né-
hány év óta szerepelnek a vá-
logatásban. Mivel azonban a

Színházi Találkozó a közönség elöregedésében szen-
ved, és új színházi formákkal és formátumokkal pró-
bál kapcsolatot találni egy fiatalabb, médiumok által
szocializált és mindinkább multikulturális jellegû
publikumhoz, fontos átértékelési folyamat vette kez-
detét. 

Minthogy a Színházi Találkozó kulturális „presz-
tízs-projekt”, a berlini és a szövetségi politika részérôl
nemcsak anyagi, hanem politikai támogatást is élvez.
Bár válságok újra meg újra jelentkeztek, igazi veszély
a találkozót soha nem fenyegette. A színházrajongó
berlini törzsközönség mindmáig fenntartja a feszti-
vált, amely a teljes német nyelvterületrôl is számos
színházi embert és kritikust vonz Berlinbe; ekként a
rendezvény rendkívül színvonalas szakmai találkozó-
vá is válik. Hasonlóképpen vonzza a nemzetközi szín-
házcsinálókat és a fesztiválok kurátorait is, akik a ta-
lálkozó három hete alatt sûrítetten tájékozódhatnak a
színházmûvészet aktuális helyzetérôl.

A Színházi Találkozót
Nyugat-Berlinben hozták
létre 1964-ben, tehát néhány
évvel a fal felépítése után. A

város fontos színházai, Bertolt Brecht Berliner
Ensemble-ja és a Deutsches Theater a város keleti ré-
szében mûködtek. A találkozóval Nyugat-Berlin kul-
turális téren is „a Nyugat kirakataként” akart érvé-
nyesülni. Az 1989. évi nagy fordulat után egy ideig
úgy látszott, hogy a rendezvény túlélte magát. Azóta
azonban már senki sem kételkedik jelentôségében,
hacsak nem kételkedik magának a színháznak mint
a társadalom tükrének és formájának ma is fennálló,
alapvetô jelentôségében. Ugyanis éppen errôl a sze-
reprôl vitatkoznak jelenleg Németországban rendkí-
vül hevesen. 
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Az ide meghívott művészek mindenkor
a színházművészet 

legkorszerűbb alkotóinak számítanak.

...igazi veszély 
a találkozót soha nem fenyegette...
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