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Avantgarde a fiókban

Nehéz dolog szemmel tartani, hogy mit csi-
nálnak mások a szakmában. Pedig ez elengedhe-
tetlen, másképp az ember elveszíti saját munká-
jának mércéjét. Ahhoz, hogy minden fontosat
megnézzünk, az utazásoknak olyan gyakoriaknak
és hosszúaknak kellene lenniük, hogy itthon már
nem is jutna időnk a munkára. Két hét vagy egy
hónap idegen országban, még akkor is, ha ez
húsz előadást jelent, csak arra jó, hogy legfeljebb
négy-öt megjegyezni való díszletet lássunk. Ez
ahhoz is kevés, hogy keresztmetszetet készítsünk
az illető ország valamennyi fontos törekvéséről
egy adott időszakban. Aztán a következő évek-
ben mindig máshová kell utazni (mikor jut idő,
arra, hogy visszatérjen valaki oda, ahol már járt
egyszer?), nagy a világ. Ezért a tájékozódás leg-
főbb eszközévé a nagy nemzetközi kiállítások
válnak. Egy ilyen kiállításon húsz résztvevő
ország több száz tervezője, több ezer kiállított
tárggyal vesz részt! Ha ezeknek csak
egyharmada is figyelemre méltó - és ezt a gondos
válogatás biztosítja -, igen gazdag tapasztalatokat
szerezhetünk.

Színház a falon

Az nehezíti a tájékozódást, hogy a kiállított
tárgyaknak csak tíz százaléka makett, kivitelezett
ruha vagy fotókat és műszaki rajzokat is tartal-
mazó pontos tervdokumentáció. A többi kis
méretű színvázlat, minden magyarázat nélkül,
kiragadva az előadás folyamatából. A díszlet- és
jelmezterv nem egyenértékű a megvalósult dísz-
lettel és jelmezzel. A síkbeli ábrázolás kötetle-
nebb, olykor önállósuló eszközei helyettesítik a
háromdimenziós tér hatásait, a festékanyagok
sokszorosan szegényebb tónusskálája kénytelen
pótolni a látható fény hatalmas tartományát. A
színes vázlat önmagában, műhelyrajzok nélkül
még csak nem is partitúrája a kivitelezésnek,
ellentétben az építészeti tervvel. Több is, keve-
sebb is. Ha el tudjuk különíteni a falra, keretbe
szánt artisztikumot attól, amit jelez, céloz vagy
pótol, tehát ha megértjük ezt a sokféle dialektus

sal beszélt jelbeszédet, fáradozásunknak újabb
eredményét látjuk. A vázlat rövid elkészítési
ideje, kis méretei miatt alkalmas az ihlet rögzíté-
sére. Közvetlensége, kézjegy jellege révén fontos
utasítás a ruha szabásán, a díszlet építésén túl az
egész előadás atmoszférájának megteremtésére.
A rendező és a tervező közös elképzelései tükrö-
ződnek egy-egy jól sikerült terven. Olykor a ki-
vihetetlen vagy csak hiányosan megvalósítható
elképzelések is. A tényleges eredmények mellett a
szándék is, melynek megismerése a fejlődés irá-
nyának felvázolása közben nem hanyagolható el.

Azonos hosszúsági fokon

Ha az ember felismeri ezeknek a kiállítások-
nak a fontosságát, s el is megy azokat megnézni
- Sáo Paolót ugyan hírből is alig ismeri, de Prá-
gába és Novi Sadra könnyű eljutni -, mi az, amin
először meglepődik? Hogy ez a kiállítás épp itt
található, hogy művészetének Mekkája a szom-
szédban van, hogy Magyarországgal azonos tár-
sadalmi és gazdasági viszonyok között élő népek
a színházi tervezésben a világ élvonalába kerül-
tek. Valamiféle - sőt nem is csak egyfajta -
avantgarde-ról van szó? A hagyománytalan,
gyors fejlődés, a felszínre törekvés olthatatlan
vágya, a szélsőséges eszközök használata erre
mutat.

Aki az elmúlt két évtized során Lengyel-
országban járt, vagy nagyszámú kiadványukat
lapozgatta, az a háború utáni évek legérdekesebb
és szélsőséges példáiban legmegdöbbentőbb
színpadi művészetét ismerhette meg. Ha a
merész újszerűség csak abból állna, ami a
felületes szemlélőnek is az első pillanatban
feltűnik, hogy a festészeti izmusok minden
árnyalata haladéktalanul átkerül a színpadra,
akkor ez azt jelentené, hogy a lengyel tervezők
kezén a képző-művészet dekoráló
iparművészetté, az avantgarde meg éppen
epigonizmussá válik. De erről szó sincs.

A dráma mindig korunk drámája

Tadeusz Kantor, Adam Kilian, Andrzej
Sadowski, Andrej Majewski és a többiek nem
elégedtek meg a meglevő formakészlet adaptá-
ciójával, hanem egy eredeti tartalmi avantgardiz-
must hoztak létre. Lengyelország, amely a máso-
dik világháború után minden téren szinte újjá-
szülte önmagát, sokszínű, gazdag színpadmű-
vészetet teremtett, s ez ugyanúgy heroikus élni-
akarásának tükröződése, mint a felszabadulás
utáni csodálatos grafika.

Ha egy olyan művészt akarok kiemelni, akinek
munkássága a külföldi számára a legjellemzőb-



ben tükrözi a sajátos lengyel színpadi tervezést,
akkor József Szajna nevét kell említenem. Ő a leg-
vitatottabb s talán legtehetségesebb képviselője
ennek a fejlődésnek. Díszletein nem kérhetjük
számon az általunk kötelezőnek tartott erényeket, a
játéktér-alakítást vagy az összhangot a dráma
stílusával. Számára a dráma mindig ugyanaz: ko-
runk drámája. „Ami a színpadon történik, az a
néző számára a saját tudatában elfojtott dolgok
megjelenítése legyen" - mondja. Ez szürrealista
program, s eszközei is az „informal surrealism"
fegyvertárából kerülnek ki. Díszleteinek anyaga
Alberto Burri zsákképeire emlékeztet. Hamletje
olyan, mint egy auschwitzi fogoly: „a kosztüm
megszűnik egy stíluskorszak ruházata lenni, a
színpadi jellem pszichológiáját és funkcióját kell
sugallnia." A színdarab inkább csak alkalom a
mai mondanivaló közlésére, s ez a mondanivaló
mélyen gyökerezik a lengyel valóságban: iszo-
nyodás a fasizmus rémtetteinek emlékétől. A
színdarabnak mint múzeumi értéktárgynak a
mellőzése a közvetlen, egyszeri hatás kedvéért a
legújabb képzőművészeti törekvésekkel, az
akciófestészettel és a happeninggel rokon. Szajna
művészete túlságosan egy személyre szabott,
csak utánozható, de nem követhető. Az általa
képviselt irányzat talán éppen azért mutatja a
korai elfáradás jeleit, mert - különbözve más
avantgarde példáktól -, nem tudta megvalósítani
a szétosztható formai kincsek termelését. Példája,
művészi bátorsága mégis hatott kortársaira.
Számos lengyel tervező jutott el a szélsőségeken
keresztül a konstruktív szintézishez drámai mű és
szabad vizuális tevékenység között. Szépen
mutatja ezt az 1969-es Novi Sad-i nemzet-közi
kiállításon aranyérmet nyert Zofia Wierchowicz
I I I . Richárdja egyszerű, monumentális
álványkonstrukciójával és mélyen átélt, a ruha-
tervet messze felülmúló jelmezvázlataival.

Túl az avantgarde-on

Az ilyen szintézis csak a nagy színházi múlttal
rendelkező és a viharos képzőművészeti izmuso-
kon túljutott országok díszlettervezésében ész-
lelhető. Erre mutat az 1967-es Prágai Quadrien-
nálén es az idei Novi Sad-i Triennálén részt vevő
szovjet művészek kiegyensúlyozott festőisége,
népművészetben gyökerező monumentalitása,
puritán funkcionalizmusa. Dvigubszkij, Levental,
Szumbatasvili, Malazonija munkáit kell fel-
létlenül megemlíteni. Tevékenységük, mely kü-
tön tanulmányt érdemelne, éppen úgy egy hosszú
folyamat eredménye, mint a francia André
Acquart 1968-as, TNP-beli díszlete Sartre Az
ördög és a jóisten című darabjához vagy Michel

Raffaeli Medea-jelmezei az Odeonban. Az euró-
pai tervezőművészetnek ebbe az avantgarde-on
túli kategóriájába tartoznak az NDK fiatal mű-
vészének, Horst Sagertnek gyönyörű, perforált
bőrmaszkjai és díszletei Szophoklész Oidipusz
király, illetve Svarc A sárkány című darabjához.
Az ilyen letisztultság számunkra csak távolabbi
cél lehet. Pillanatnyi problémáink megoldását
ismét a hozzánk közelebb álló példákban kell
keresnünk.

A tér a dráma tere

A szomszédos Csehszlovákiában olyan fejlő-
désnek lehetünk tanúi, amely ha avantgardizmus,
akkor a szó legjobb értelmében az. A speciálisan
színházi, a díszlet- és jelmezművészet anyagából
és funkciójából fakadó törekvés eredményei
érvényesek a mi viszonyaink között is. Az 1966.
évi Sáo Paoló-i díjazottak: Svoboda, Tröster,
Vychodil az egész világon ismert és keresett
művészek. A festészet stílusváltozásaitól
függetlenül egyéni árnyalatokkal törekszenek az
azonos cél felé: sajátos, minden más képző-
művészeti ágtól különböző téralakító művészet
megteremtésére. A tér a dráma tere, a dráma
szolgálata viszont a legmerészebb vizuális eszkö-
zöket is igénybe veheti. Josef Svoboda hatalmas
Hamlet-konstrukciója, melyben a kazettás be-
osztású díszlet minden eleme fiókszerűen elmoz-
dítható egymáson, egy színpadi konstrukciós ötlet
végletekig való kiaknázása. A szigorú formai és
anyagi egység, a minden színdarab számára egy-
egy végigvitt ötlet által teremtett külön látvány és
mozgásvilág olyan nagyvonalúságot eredményez,
mely a mi sokszor földhözragadt, praktikus
gyakorlatunkból teljesen hiányzik. Ami gya-
korlatunk ugyanis ritkán vállal kockázatot, a kis
számú kísérleti előadás többnyire irodalmi és
színészi kísérlet marad, hiszen díszlettel hely- és
pénzhiány miatt nem keretezhetjük. Svoboda
díszletei pedig kockázatosak, ha a részleteiben
kimunkált, irodalmi igényességű rendezés felől
nézzük, mert nagyvonalúsága nem mindig számol
a részletproblémákkal. Nevét a világ nagy
színházai számára tervezett reprezentatív díszletei
tették ismertté, azonban elvei és módszerei jól
alkalmazhatóak kis színpadon és szerényebb
körülmények között is, amint ezt A Chaillot
bolondja prágai előadásához tervezett szép és
praktikus díszlete bizonyítja. Az ötlet teljes ki-
aknázásának példája, a mindenki számára hasz-
nálható eszközök szinte pedagógiai kikristályosí-
tása, és ezeknek az eszközöknek a bősége nap-
jainkban egyedülállóvá teszi jelentőségét.




