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A mai lengyel
díszlettervezés
1956-1978

A mai lengyel díszlettervezés kezdetei az
1950-es évek második felére nyúlnak
vissza. Akkor kezdte vagy akkor bonta-
koztatta ki szélesebben tevékenységét az a
nemzedék, amely most is vezető szerepet
játszik színházművészetünkben. Akkor
fogalmazódtak meg azok a törekvések,
irányzatok is, amelyek mindmáig
inspirálják a művészeket, nem engedik,
hogy bezárkózzanak a már kialakított
formákba,

A háború utáni első évtized szcenog-
ráfiáját olyan művészek művelték, akik
jóval 1939 előtt tűntek fel: Karol Frycz,
Andrzej Pronaszko, Władyslaw Daszew-
ski, Iwo Gall, Teresa Roszkawska és má-
sok. Egyéniségük teljes kibontakoztatását
megakadályozta ugyan az ún. „szocialista
realizmus" 1949-es korlátolt értelmezése,
de a legérdekesebb előadásoknak így is
mintegy társszerzői voltak, éS 1955 után
legtöbbjük azonnal jelentős szerepet
kapott a színházi életben.

A „krakkói iskola"

Hamarosan kiderült azonban, hogy ennek
a nemzedéknek a befolyása egyre kevésbé
meghatározó már a lengyel díszlettervezés
jövőjének alakulására. Egy részük önként
elhagyta a pályát, a többieket háttérbe
szorította a középnemzedék (az 1915-2 5-
ös évjáratúak) és a legfiatalabbak (az 1925-

35 között születettek). A nemzedékváltás
teljes volt mind számbelileg, mind
művészi szempontból. A fiatalok
offenzívája elsöprő erejű volt: nemcsak a
színpadi tervezést - az egész színházat
meg akarták hódítani. Különösen az ún.
„krakkói iskola" növendékeire vonatkozik
ez.

A „krakkói iskola" tagjai a modern
festészeti irányzatok segítségével Ígye-
keztek megújítani a díszlettervezést. Arról
álmodtak ezek a gazdag és nyugtalan
fantáziájú művészek, hogy alárendeljék
látomásuknak a színpadi látvány egészét.
Elképzeléseiket olykor elméleti síkon is
kifejtették.

Egyfajta programszerűség jellemző
azokra a már érett művészekre is, akik
akkor kaptak először lehetőséget terveik
megvalósítására. Főként Tadeusz Kan-

torra, Józef Szajnára és Wojciech Kra-
kowskira gondolunk.

Tadeusz Kantor a háború alatt (1942-
1944), az általa alapított Független Szín-
házban főként fiatal képzőművészeket
gyűjtött maga köré. Már akkor megfo-
galmazta azokat az elveket, amelyek ma is
jellemzik munkáját: „A színház nem az
irodalmi művek reprodukálására szolgáló
készülék . . . nem az a feladata, hogy a
valóság látszatát nyújtsa, hanem h o g y új
valóságot teremtsen." A háború után
Kantor kísérleti színházakkal dolgozik
(ilyen volt például a Képzőművészek
Színháza) és üzemi színjátszókkal. Mint
festő akkor a szürrealizmus hatása alatt
áll, s annak egyes elemeit átviszi a szín-
padi tervezésbe is. Három évet tölt Fran-
ciaországban, s hazatérve a tasizmus híve
lesz. Elképzeléseit azonban nem valósít-
hatja meg. Akkoriban úgy fest ő is, mint a
többiek, egy szűken értelmezett realizmus
keretei között.

A „kreatív színház" eszméjét Kantor
csak 1955 után valósíthatja meg. Egy sor
jelentős munkával jelentkezik a külön-
böző üzemi színjátszó körökben. Ilyen
például Shaw Szent Johannájának dísz-
letterve (1956), amelyet a Stary Teatr
valósított meg. Három, embernagyságnál
nagyobb bábu jelenítette meg az egyházat,
a királyi hatalmat és a lovagságot. 1957-
ben készült Anouilh Antigonéja,
amelynek mozgó díszletei a cse-

lekmény során fokról fokra töltötték be a
színpadot; s még ugyanabban az évben
Ionesco Orrszarvúja a maga egyenetlen,
dimbes-dombosra alakított színpadával,
amely fölött egy esernyő váza lógott a
magasban.

1962-ben Kantor felhagy az üzemi
színjátszással, hogy minden erejét saját
színházának, az 1956-ban alakított Cricot
2.-nek szentelhesse. A színház neve a
krakkói festők, szobrászok és irodalmárok
háború előtti körére, a Cricotra utal.
Programja pedig közvetlenül a Független
Színházra : „ez a színház a színészek,
képzőművészek és zenészek fel-
szabadított képzeletének közös megvaló-
sulása".

A Cricot 2. Stanisław Witkiewicz Tin-
tahalával kezdte a tevékenységét, és fenn-
állásának egész ideje alatt hű maradt eh-
hez a szerzőhöz. Egyfajta sajátos hűség ez
természetesen, amelynek nincsen sem-mi
köze az ún. „irodalmi hűséghez". A
szövegből a színház tulajdonképp csak
inspirációt merít: a szituációk pontos
rajzát, a párbeszédek egy-egy részletét.

Kantor azt vallja, hogy a „díszlet" vagy a
„kosztüm" értelmetlen, elavult fogalmak.
Sem egyik, sem másik nem fogható fel a
színpadon végbemenő történés egyszerű
háttereként. Szerepük a színpadi látvány
létrehozásában legalább akkora, mint a
színészeké vagy az előadás

Részlet Józef Szajna díszletterveinek kiállításából a budapesti Ernst Múzeumban (MTI fotó)
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öbbi alkotójáé, sőt gyakran azok egyes
eladatait is magukra vállalják.
Bár igazában a Cricot 2.-nek kevés
özvetlen követője van, Kantor tevé-
enysége mégis érezhetően hat a lengyel
íszlettervezésre. Ami persze őt magát
lleti, már régen nem lehet csak „díszlet-
ervezőnek" nevezni.
Ez ellen a szó ellen lázadt fellépésének

lső percétől fogva Józef Szajna is.
Ó más körülmények között indult, mint
antor. Nowa Huta egyik üzemi

zínházában kezdte a pályát, egy olyan
gyüttesben, amely 1956 és 1962 között
zinte avantgarde-nak számított, de
melynek számára a jó repertoár összeál-
ítása semmivel sem volt kevésbé fontos,
int „a műveknek új minőségre való át-

angolása". Olyan színházi emberekkel
olgozott akkor együtt, akik számára a
artalom több volt, mint a forma. Szajna
zokatlan és szertelen elképzeléseit biztos
zemű rendezők ellenőrizték. Minde-
ekelőtt a Nowa Huta-i színház két ak-
ori vezetője: Krystyna Skuszanka és
erzy Krasowski. És amint a tények mu-
atják, az ellenőrzés ez esetben nem a
zárnyak megnyirbálását jelentette.
A Nowa Huta-i színház akkoriban az
rszág legmerészebb díszlettervezői mű-
elye volt, ahol a díszlet valóban nem-
sak háttér, hanem - amint Szajna akarta -
a színházi alkotó folyamat szerves része"

ett. Szívesen használt akkoriban
melvényeket, színpadi dobogókat.
teinbeck Egerek és emberek című darab-

ában például a kávéházi jelenetben ma-
uk az asztalok szolgáltak emelvényül.
zekre voltak felállítva székek, amelye-
en a szereplők ültek. Az egész építmény
unkcionális rendeltetésű. A kellékeknek

köznapi funkciójukon túl metaforikus
jelentésük is van, amelyet a tervező fő-
ként a szürrealista vagy a tasista festészet
eszköztárából kölcsönöz.

Leghatásosabbak a - rendszerint szim-
bolista jellegű - ruhák, amelyek az esetek
többségében jól illeszkednek az előadás
egészéhez. Ilyenek voltak például Brosz-
kiewicz A hatalom nevei című darabjában
a csíkos trikóruhák, valamint a fehér géz-
kötésből készült egyenruha. Csak néha
fordul elő, hogy a ruháknak ez a jelentése
nem tud érvényre jutni. Ez történt például
a nagy port kavart 1959-es Viharban.
Miért csillogott fémesen Ariel fején az a
kopasz folt? Vagy mi volt a szerepe
annak az ellipszis alakú konstrukciónak,
amelyet a válla magasságában hord,
amelyről a kezei csüngenek alá? Ezt az
utóbbi megoldást valaki „a tasista
színpadi tervezés kísérletének" nevezte.

Miután a Krasowski-házaspár elköltö-
zött Nowa Hutáról, Szajna kiszélesítette
tevékenysége körét. Nowa Hutában
megrendezi Kafka Kastélyát és A revizort,
majd időrendben Majakovszkij
Gőzfürdője következik a Teatr Staryban.
Előfordul az is, hogy egy-egy rendezésé-
hez más művésszel tervezteti a
díszleteket. Így például a Halál a körtefán
Nowa Huta-i bemutatójának díszleteit
Daniel Mróz tervezte. Később a varsói
Teatr Studio igazgatója lett, s bár ez a
színház - Kantoréval ellentétben - drámai
szövegek alapján dolgozik, ezek alig
jelente-nek számukra többet ürügynél az
egyes színpadi akciókhoz.

A „kreatív színház" az ötvenes évek-
ben indult trojkájának harmadik tagja,
Wojciech Krakowski a maga tervezői
gyakorlatában kevésbé radikális, mint

Kantor és Szajna. „Tartalmi vonatkozás-
ban" ugyanakkor - akárcsak a többi var-
sói művész - náluk sokkal bátrabban
használja ki a színházi lehetőségeket. Ő al-
kalmazta nálunk először és legkövetke-
zetesebben a montázstechnikát, a kina-
gyított fényképeket (lásd Állhatatos herceg,

1959), és a háború előtti „neorea-
lizmusnál" sokkal szélesebb skálán al-
kalmazta a természetes anyagokat: a
nyers fát, a bádogot és vasat. Soha nem
élt vissza azonban velük, mint ahogy ez
másoknál gyakran előfordul.

Krakowski minden munkájának más és
más a jellege. Ma ő talán az egyik leg-
szélesebb skálájú művész nálunk. Dísz-
letei leginkább egy színes hulladékokkal
- szövegfoszlányokkal - teleszórt sze-
métlerakóhelyre emlékeztetnek, amely-
nek egyes részletei állandóan változnak,
cserélődnek a látvány egészének érdeké-
ben.

Legérdekesebbek azok a tervei, ame-
lyeket olyan rendezőkkel együtt alkotott,
akik respektálják ugyan a szerző jogait,
de az irodalmi művön túl kifejezik a ma-
guk személyes viszonyát is a valósághoz.
Ilyen volt a Vadkacsa 1957-es előadása
Władysław Krzemiński rendezésében. A
fotóműtermet a belsőtérépítés korábbi
naturalizmusa helyett mennyezet nélkül
tervezte. Az ajtók mintegy az üres térben
lógtak stb. Ilyen volt Beckett Végjátéka is
1971-ben Jerzy Krasowski rendezésé-
ben. Csak a szerző által előírt néhány
kellék szerepelt. A padlót rozsdás vas-
hulladék borította, a háttérben is hatalmas
rozsdás foltok éktelenkedtek. Vagy
Büchner Woyzeckének híres előadása
1966-ban. Ebben a természetes anyagok
és kellékek valamint a liturgikus elemek
kontrasztjára törekedett. És végül
Różewicz: Kotlik az öreg hölgy című
darabjának 1969-es előadása, amelynek
mesterien megkomponált színpada egy
szemét-sivatag benyomását kelti a színes
hulladékok, eldobott holmik egyre
növekvő kupacaival.

Az 196o - 7o-es évek fordulója Szajna,
Kantor és Krakowski kiteljesedő művé-
szetén túl kortársaik jelentős alkotásait is
hozta. Sokan közülük, mint Kazimierz
Mikulski, Ali Bunsch és a különösen te-
vékeny Lidia és Jerzy Skarzyński házas-
pár már közvetlenül a háború után a
szürrealizmus felé fordultak. Legjelentő-
sebb munkáik: Mrożektől A pulyka és a
Tangó (1961, 1965), valamint Kafka Kas-
télya (1973) a Teatr Staryban, Joyce Ulys-
sese Gdańskban (1970). A Skarzyński
házaspár művészete az évek során jelen-

itkiewícz Az őrült és az apáca című darabja Tadeusz Kantor színházában



tősen változott: egyre jobban elfordulnak a
metaforikus hajlamú festőiségtől, és
funkcionális jellegű, takarékos díszleteket
készítenek, amelyek a realista ha-
gyományok felé közelednek.

Az ún. „krakkói iskola" munkáira 1956
és 1963 között főként a festőiség jellemző.
Ez az alapvonása az akkor indult -
meglepően nagy számú - fiatal te-
hetségeknek is. Hogy csak az éppen akkor
indultakat nevezzük meg : Marian Garlicki
a Nowa Huta-i színházból, Urszula
Gogulska, Liliana Jankowska, Antoni
Tośta. Ez utóbbinak a nevéhez egyebek
között Goldoni Két úr szolgájának 1957-es
Nowa Huta-i előadása fűződik, továbbá a
Kiegészítés Cook utazásához című
Giraudoux-darab színrevitele 1956-ban és
Camus Caligulájának bemutatója
Kielcében 1957-ben.

Ebbe a csoportba tartozik Jerzy Jeleński,
Ryszard Kuzyszyn, Andrzej Majewski,
Krzysztof Pankiewicz, Jadwiga
Poliakowska is, aki a gdański Wybrzeże
színháznál dolgozik már hosszabb ideje,
Janusz Warpechowski, Marian Warzecha,
Kazimierz Wiśniak, Krystyna Zach-
watowicz és mások. Számuk annak idején
jóval meghaladta az igazán tehetséges
fiatal rendezőkét. Meglehet, azért is lett -
az esetek többségében - jellemző rájuk,
hogy nem számoltak az előadás többi
alkotóelemével: a színészekkel, a rende-
zéssel. Sajátos volt a darabokhoz való
viszonyuk is: a festészet szabályait alkal-
mazták velük szemben is, a festői láto-
másaikat vetítették beléjük.

A „varsói iskola"
A „varsói iskola" legjelentősebb kép-
viselője az 1974-ben elhunyt Jan Ko-
siński volt, valamint Władysław Da-
szewski tanítványai. Ide tartozik a még
1955 előtt induló Andrzej Sadowski, aki
1955 és 1961 között egy sor jelentős
tervet készített az akkor fénykorát élő
Teatr Dramatyczny számára, valamint a
szintén nemrég elhunyt Zofia Wiercho-
wicz, aki főként Shakespeare-előadások-
kal vált híressé. „Játszógépeknek" ne-
vezték el ennek az irányzatnak a díszle-
teit. Azok a fiatalok is a híveik közé tar-
toztak, akik 1956 után kapcsolódtak be a
színházi munkába. Mint például Ewa
Starowieyska, aki először a Teatr Dra-
matycznynek dolgozott, most azonban
néhány éve már a varsói Teatr
Współczesnynek. Közéjük tartozik Zofia
Pietrusińska, Stanisław Bąkowski, az
1969-ben elhunyt Janusz Adam
Krassowski és Wojciech Sieciński,

Bár egyértelmű a konvencionális „rea-
lizmussal" való szakításuk, a „varsói
iskola" tagjai nem akarják megváltoztatni
a szerző, a díszlettervező és a rendező
között hagyományosan kialakult
viszonyt, nem akarnak semmiféle szín-
házi forradalmat.

Az elmúlt évtized legnagyobb érdek-
lődést kiváltó varsói előadásainak csak-
nem mindig társalkotója volt Kosiński. A
pályát még a háború előtt kezdte, 1951
óta dolgozik fővárosi színházaknak. 1957-
ben ment át a Nemzetitől a Drámai
Színházhoz, ahol haláláig dolgozott.
Gyakran nevezik „neorealistának", de
Kosiński 1956 utáni tevékenységét nem
lehet egyetlen formulával meghatározni.
Díszleteinek jellege mindig más és más, a
darab és az egész előadás jellegétől
függően, Sok más díszlettervezővel el-
lentétben Kosiński nem egykönnyen ta-
gadja meg korábbi énjét. Sok régi ered-
ményét folytatja, fejleszti, másokat pedig,
amelyeket nem tud összhangba hozni az
új drámai irányzatokkal, egyszerűen
elvet. Egyike volt azon keveseknek, akik
nem akarták a festészetben uralkodó
stílusokat és divatokat mindenáron át-
emelni a színpadra. Igaz, néha őt is fog-
lalkoztatta ez a gondolat. Sartre A legyek
című drámájához készített díszlettervé-
ben például, amelyet 1957-ben a Narodo-
wyban valósított meg, a szürrealizmus-
hoz kapcsolódik. Ide sorolhatjuk bizo-
nyos szempontból Słowacki Marek pap
című drámájának díszleteit is (1963).
Technikai szempontból bátran alkalmazta
a film, a fotóművészet és más területek
tapasztalatait. A Teatr Polski 1955-ös
Ősök-előadásában már felhőket

vetít, a Marek papban áttört, lyukas ég--
boltot alkalmaz, A legyekben megjeleníti a
Tejutat, Wyspiański Királyok krónikájában

(1972) látható a Wawel - székes-egyház.
Bár elsők között szakított a részletező

leírás módszerével, Kosiński nem szíve-
sen alkalmazza az ún. „univerzalizmus"
módszerét sem, amely a darabot valami
túl általános, a „mindig és mindenütt"
elvét szimbolizáló színpadi környezetbe
helyezi. 1956 és 1973 között az említettek
mellett legjelentősebb munkái a követ-
kezők voltak: A z öreg hölgy látogatása
(1958). A fehér tüll használata következ-
tében a színhelyet jelző épületrészletek
teljesen elmosódottak. Kleist Homburg
hercege (Nemzeti Színház, 1958). A szín-
padi emelvényhez félkör alakú lépcsősor
vezetett. Egy barokk kapu és a gyorsan
változó kellékek a világítás segítségével
hol szabad mezőt, hol palotabelsőt ér-
zékeltettek. Różewicz Kartoték (1960). A
főhős szobája - az ággyal együtt - az utca
közepén van. A kerítésen plakátok
virítanak. A fő helyen egy Chagall-kép.
Sartre Az ördög és a jóisten (1960). Egy
gótikus templom alig kivehető körvo-
nalai. Ezen túl a színpad puszta tájat
ábrázol, amelyen néhány sátrat és zászló-
kat láthatunk.

Kosiński díszletei olykor egészen
könnyedek, tréfásak. Mrożek A rendőrség

(195 8) ; Frisch Don Juan (1964) ; Dürren-
matt Újrakeresztelők (1967). Máskor
nehezek, masszívak. Miller A salemi

boszorkányok (1959) ; Oidipusz; király (1961)
az emlékezetes lépcsősorral.

Ezek a megoldások mindig tisztelet-ben
tartják a szerző és a színház jogait.

Andrzej Markowícz színpadképe Witkiewicz Gyubal Wahazar című színművéhez
(Teatr Polski, Bielsko-Biala)



Nem csupán kivételes képzőművészeti, de
nagy irodalmi kultúráról is tanúskodnak. A
szöveg belső formájára, a dráma
atmoszférájára való ráérzés jellemzi a
„varsói iskola" többi díszlettervezőjét is.

Tervezők és rendezők
Az alma maternek mint művészeti
csoportosulásnak a fogalma 1965 után
egyébként nem sokat jelent már. Mind-két
iskola végzősei jórészt vidéki szín-
házaknál kapnak munkát, és azoknak a
követelményeihez kell alkalmazkodniok.
Néhányan a legérdekesebb tehetségek, az
egykori „lázadók" közül nagy rendezőkkel
kezdenek együtt dolgozni, és fokozatosan
„beérnek".

A vezető rendezők és díszlettervezők
közötti tartós kapcsolat szinte törvény-
szerű volt az 1960-as, 70-es évek forduló-
ján. A korábbi időszakkal ellentétben a
díszlettervezők neve akkor nem egy-egy
színházzal, hanem mindig egy rendezővel
együtt vált ismertté. Főként Ewa
Starowieyskára, Krystyna Zachwa-
towiczra, Kazimierz Wiśniakra és - az
1971 óta a színházaknak már alig dolgozó
- Andrzej Majewskire vonatkozik ez.

Ewa Starowieyska, aki talán a neo-
realizmushoz áll a legközelebb, diszkréten
alkalmazza a legkülönbözőbb színházi
stílusokat. Főként Erwin Axerrel dolgozik
együtt, de megtalálta a közös hangot a tőle
annyira különböző Swinarskival is. Ritkán
fordul a metaforához. Gogol
Háztűznézőjében függesztett csak
templomi kupolákat a színpad fölé.
Terveinek többsége mintha csak a szerzői
utasítások pontos megvalósítása lenne.
Nagyon diszkréten, de mégis hozzá tudja
fűzni azonban ehhez a maga személyes
kommentárját. Ez persze mindig
kapcsolatban van a rendezői koncepcióval.
Ilyen volt például az a régi csipke, amelyet
mintegy tapétadíszként ragasztott fel a
Három nővér szalonjának falára (Axer
rendezése 1963-ban), Witkiewicz
Anyájának durva kötött ruhája (1970), a
mintegy svájci képeslapról másolt,
cukorkásdoboz-szerű villa Mrożek A
púposában (1976), az ünneplő pufajka
Majakovszkij Poloskájában (1975). Nagy
szerepet kapnak nála a sajátos, egyéni
színek. Ezeknek nagyobb szimbolikus
jelentést kölcsönöz, mint a kellékeknek.
Ki tudja fejezni velük a darab alaphangu-
latát.

A legnagyobb sikereket Starowieyska a
belső terek kiképzésével éri el. Szerencsés
arányt tud teremteni a közvetlenül az
életből vett tárgyak (eredeti, gyakran

antik bútorok) és a színházi elemek kö-
zött. Soha nem vész el az aggályos rész-
letezésben, de nem teremt káoszt sem, ha
nincsen rá szükség. Jó példa erre mondjuk
a Tangó 1966-os előadásának nagyszerű
díszlete: hű a darabhoz, de rendet teremt a
lomtárban, amelyet a szerző előír. Azzal a
különös színhatással, amelyet a vörös és a
barna különböző árnyalataival ér el,
eltalálja az irrealitás helyes mértékét.
Starowieyska legsikerültebb munkái
általában kamaradarabok. Skálája
meglehetősen széles, Fredrótól Mrożekig
terjed. Finom ízlés vezeti a hagyományos
irodalmi formákkal való munka során is.

Majewski az ötvenes évek elején és a
hatvanas években a szürrealizmus hatása
alatt áll. De korábbi, tisztán festői ihletésű
színpadképei is azt bizonyítják, hogy azért
meg tudja komponálni az egész
színpadteret.

A szimbólum, a költői képek iránti
hajlam kezdettől fogva jellemzi Majewski
művészetét. Ezt legszebben opera- és
balett-díszlettervei mutatják, melyeknek a
kedvéért például 1967-ben kissé el-
hanyagolta a drámai színházakat. 1972
után ismét ehhez a műfajhoz fordul a
Dejmekkel való közös munka kedvéért.
Már két évvel azelőtt együtt készítették
elő Bogusławski V I . Henrikjének (pon-
tosabban - egyik, Wojciech Młynarski írta
változatának) bemutatóját a łódżi
Nagyszínházban. Dejmekkel együtt viszi
színre aztán 1974-ben Varsóban Żeromski
Sułkowskiját, Łódżban pedig Gombrowicz
Operettjét és Mrożek A púposát is.

A VI. Henrikben Majewski faemelvé-
nyeket alkalmaz, amelyek mögött és felett
tájékoztató táblák zárják le a szín-padot; a
rájuk festett felhőcskékkel jelöli, hogy
éppen hol folyik a cselekmény. Csak a
kulisszákra festett erdő képe nem változik
az előadás alatt. A Sułkovski díszleteit a
hangulatos színek jellemzik. A szinte üres
színpadon csak néhány szüntelen
cserélődő kelléket látunk. A nézőtől
eltávolított színpadot még egy áttetsző
függöny is „valótlanítja". Az Operett első
részében a kulisszákat és a szuffitákat kis
villanyégők-kel érzékeltetik.

Majewski stílusát nagyon könnyű fel-
ismerni. Ő talán az egyetlen tagja az egy-
kori „krakkói iskolának", aki hű maradt a
festői ihletésű díszlettervezéshez, annak
eredeti formájában: a színpadkép sajátos
kompozíciójához, a rafinált, de

mégis nagyon tartózkodó színhasználat-
hoz.

Krystyna Zachwatowicz és Wiśniak
inkább a rendező egyéniségéhez
alkaImazkodik. Zachwatowicz már
Gombrowicz Esküvője előtt is foglalkozott
díszlettervezéssel. A darabot 1960-ban
Jerzy Jarockival vitték színre Gliwicében,
az STG nevű egyetemista színházban. Eb-
ben az előadásban alighanem elsőként
használt eredeti tárgyakat, anyagokat a
díszletekhez és kellékekhez: autóalkat-
részeket, egy rácsot, különböző láncokat,
egy benzintartályt stb. 1970-ig főleg a
Krasowski házaspárral dolgozott együtt -
először Nowa Hutában, majd Varsóban és
Wrocławban. A Krasowski-rendezésekhez
készített díszleteit egyszerűség és
célszerűség jellemzi. MegfÍgyelhető ez
már a Lejzorek Rojtswaniec viharos életében
(1961) is. A metaforikus jelentésű,
felnagyított kellékek, amelyek egyúttal a
helyszínváltozást is jelzik, bizonyos
szürrealista jelleget is kölcsönöznek a
díszletnek. Hasonló módszerrel élt a
Dosztojevszkij művéből készült
Karamazov testvérekben is (1963). A ko-
lostori környezet érzékeltetésére nagy-
méretű ikonokat használt; Kátya szalon-
jának a padlója tükörből készült; mind-ez
fekete horizontfüggöny előtt. Przy-
byszewska: A Danton-ügy című darabját
(1967) nagyon tartózkodóan díszletezte.
Csaknem minden jelenet egy deszka-
emelvényen és egy kereszt alakú épít-
ményen játszódik, amelyet gyalulatlan
deszkafalak kerítenek körbe. Talán ezért
az aszketizmusért kárpótolta magát a
Krystyna Skuszanka számára készített
tervekben, amelyekben viszont hatalmas
szerepet kap a kellékek és a színek
szimbolikája: Shakespeare Ahogy tetszik-
jében (1966), Słowacki Fantazyjában
(1969).

1970 után Zachwatowicz Jarockival,
Swinarskival és Wajdával dolgozik együtt.
A Jarockival való együttműködésből
született Gombrowicz Esküvője a Drámai
Színházban (1974). A szerzői utasítástól
meglehetősen eltérően legfőbb
díszletelemnek egy repülőgép vázát tették
meg, amely az előadás során aztán a
legkülönbözőbb funkciókat látott el.
Swinarskival 1965 óta dolgozik együtt
Zachwatowicz. A Pokoli szín-játékot
készítették akkor együtt. Barokk templom,
középen oltár. A Szentivánéji álomban a
színpad vászonnal van bevonva, az borítja
a kétszintes színpadi építményt is. A
padlón fű nő, síéna hányódik, Az Ősök
ruhái teljesen korhűek.



A Wajda rendezte Ördögökhöz és a No-
vemberi éjhez Zachwatowicz csak a ruhá-
kat tervezte. Ugyancsak Wajda rendezte a
Powszechnyben A Danton-ügyet, amelyhez
ő tervezte a díszleteket. A nézők mintegy
a bírósági tárgyalóterem szék-soraiban
ülnek, a cselekmény középen folyik.

Zachwatowicz díszletterveit sok külön-
böző eszköz használata jellemzi. Ezeket
jól összhangba tudja hozni egymással a
darab és az előadás alapgondolatának
kifejezése érdekében.

Szembeötlő ez a vonás Kazimierz
Wiśniak munkáiban is. Zachwatowicztól
eltérően ő sok rendezővel dolgozik. Egy
színházhoz volt mindig inkább hű, mint
egy-egy művészhez. Művészete a
szürrealizmus felé való tájékozódás ide-
jén is - néha a tervező és a rendező szán-
dékától függetlenül - sok érdekes ered-
ményre vezetett.

A hatvanas évek közepére Wiśniak
tudatosan megzabolázza képzeletét. Ez
tükröződik nemcsak munkáiban, hanem
elméleti kijelentéseiben is. Díszlettervei-
nek mai realizmusa persze szintén fel-
tételes: szívesen használ eredeti vagy
azokat utánzó kellékeket; a részletekben
gondosan betartja az élethűség elvét, de
azért szigorúan megválogatja ezeket a
részleteket. Nem tervez tolakodóan
látványos színeket, de a nagyobb drámai-
színházi összefüggések, amelyekbe be-
építi őket, világosan mutatják, hogy nem
valami együgyű valóságutánzásról van
szó.

Wiśniak legérdekesebb munkáit a
Henryk Tomaszewskivel, jarockival és
Swinarskival való együttműködés során
hozta létre. Tomaszewskivel és a wrocławi
Pantomim Színházzal 1963 óta van
kapcsolatban. Jarockival együtt Kajzar
Páternoszterét vitték színre 1970-ben. A
cselekmény nem a szobában, hanem egy
deszkakerítéssel körülvett udvaron
játszódik, amelyből kis ajtó vezet a kertbe.
Egy fészerszerű építmény áll az udvaron,
nyilván házinyulakat tartanak benne.
Középen a két ajtószárny erősen meg van
süllyedve. Jarockival állították színpadra
1975-ben Mrożek Mészárszékét is. A
második felvonásba - a hangver-
senyparódiába - egy a marhák levágására
szolgáló gépsort állítottak be. Jarockihoz
fűzi a Lear király 1977-es előadása is.
Félkör alakú emelvényeket használt,
amelyeket úgy kapcsolt egy-máshoz, hogy
a bezártság, a befejezet-lenség látszatát
keltsék. Fekete háttér, sötét égbolt,
amelyen csak néha gyullad

ki egy-egy csillag. A Konrad Swinarski-
val való kapcsolatot a Minden jó, ha a vége
jó című Shakespeare-vígjáték 1971-es
előadása hozta meg. A nyitott színpad
derűs tengerre enged látni. Néhány part
menti bástyatorony, néhány hajó a távol-
ban. A kellékek gyakran cserélődnek.
Feltűnik ismét a kocsi, amely Brecht
Kurázsi mamájában és Wyspiański
Felszabadításában szerepelt.

Zachwatowicz, Krakowski, Majewski,
Wiśniak, a varsói díszlettervezők és
Starowieyska - egy olyan művészet
vezető képviselői, amely végletes ten-
denciák, heves megrázkódtatások után
fejlődésének nyugodtabb szakaszába ju-
tott és - legjobb megnyilvánulásaiban - a
rendezők ideális partnerévé vált. Ma már
kevesen álmodoznak közülük a színpadi
tervezés „teljes autonómiájáról". A
Szajnánál és Kantornál fiatalabb
nemzedék tagjai közül egyedül talán csak
Krzysztof Pankiewicz. 1967-ig fő-ként
Tomaszewski Pantomim Színháza és az
Adam Hanuszkiewicz vezette Nemzeti
Színház számára dolgozott. Ott vitte
színre Irena Babellel A kaukázusi krétakört
1960-ban. A díszlet a nép-mesék stilizált
világát idézi. A ruhák különösen színesek
és fényűzőek voltak. Pankiewicz eddigi
pályáján a legnagyobb érdeklődést kiváltó
díszlettervek mégis Hanuszkiewicz
előadásaihoz készültek. Tolsztoj
Feltámadás (1961), Żeromski Kora tavasz,
az 1961-es Bűn és bűnhődés. Ez utóbbinak
a nézőtérre benyúló színpada nagy tasista
színfoltokban volt megtervezve. Járások
egész labirintusa vezetett rajta keresztül
az egyes szoba.-

díszletek között, amelyekben szimultán
folyt a cselekvés.

Már a hatvanas években megesett, hogy
Pankiewicz rákényszerítette a rendezőkre
a maga koncepcióját, amely aztán nem
elég meggyőzően valósult meg az
előadásban. Ez történt például az 1961-es
poznańi Kordian díszletével, amelyben
egy hatalmas, dúsan aranyozott órának,
melyet a Hatalom jelvényei díszítettek - a
Történelmet kellett volna érzékeltetni. De
ez az allegória idegen maradt az előadás
egészétől. Pankiewicz „önállóságra" való
törekvése leginkább a Witkiewicz-
darabokhoz készített furcsa költőiségű
díszleteiben fÍgyelhető meg. A játék
mindenféle lim-lom között - egy
szekrényben, egy nagy kanapén - folyik.
Sokkezű és soklábú szereplők adják elő.
A nőknek négy mellük van stb.
Pankiewicz legutóbbi díszlettervei is a
mindenáron való megdöbben. tésre
törekszenek. Ennek érdekében
gátlástalanul felhasznál mindenféle di-
vatirányzatot: a szexet, egyfajta
álavantgarde-ot stb. Egyaránt vonatkozik
ez a klasszikusokra (Fredro: Zemsta, 1975)
és az új darabokra (Sartre: Zárt tárgyalás,
1975)

Talán az eddigiekből is kitűnik, hogy -
az egyéni utaktól függetlenül - eltűnő-
ben vannak a különbségek a két nagy
iskola, a varsói és a krakkói között. Ez
egyrészt annak az általános megcsende-
sedésnek, elmélyülésnek a következmé-
nye, amelyről fentebb szóltunk. Más-.

részt a nagy művészek - éljenek bár a
legkisebb helyeken - egész Lengyel-
ország számára dolgoznak. Csak keve-

Józef Szajna Replika című előadása



sükre jellemző, hogy hosszabb ideig hűek
maradnak egy-egy városhoz, szín-házhoz.

Előfordul persze ez is. Jadwiga Prze-
radzka és Aleksandr Jędrzejewski elvá-
laszthatatlan például Wrocławtól, Wiesław
Lange - Katowicétől, Jerzy Torończyk -
Lublintól, Jadwiga Pożakowska, Ali
Bunsch, Marian Kołodziej - Gdańsktól,
Zbigniew Bednarowicz - Poznańtól.

Él Łódżban is egy művészhármas: Henri
Poulain, Iwona Zaborowska és Józef
Rachwalski. Mindnyájan társalkotói a
Teatr Nowyban rendezett nagy Dejmek-
produkcióknak. Hogy először Rachwalski
munkáit említsük: a Pedagógiai
hősköltemény 1951-ben a Gőzfürdő 1954-
ben, az azokban az években rend-kívül
szokatlan, parodisztikus formában, 1956-
ban a Novemberi éj, amelyet nem
hagyományos helyszínén, a Łazienki
parkban, hanem egy hatalmas lép-csősoron
játszottak; ugyancsak 1956-ban
Andrzejewski és Zagórski Winkełried
ünnepe című műve, valamint a Barbara
Radziwiłłówna 1958-ban. Andrzejewski
Kártyavár (1954) és Sötétség boríja a földet
(1957) című darabjához Rachwalski
Zaborowskával együtt készítette a
díszleteket. A cselekmény a proszcé-
niumon játszódott, leengedett vasfüggöny
előtt. Az előadásban a fekete-fehér szín
uralkodott. Az Antonius és Kleopátra
díszleteit Zaborowska és Poulain együtt
készítette.

S akik nem sorolhatók iskolákhoz

Vannak olyan művészek, akik kimaradtak
az „iskolák" szerinti csoportosításokból,
mint például Piotr Potworowski és
Andrzej Stopka. Művészetük teljesen
egyéni, egymástól is jelentősen külön-
böző.

Potworowski kiváló festő. 1958 óta
dolgozik színházaknak, de eddig mind-
össze hét premierje volt. Naivra stilizált,
szétmázolódó, a perspektívára nem ügye-
lő díszletei (ezek közül csak konstrukti-
vista Faustja volt kivétel) azonban így is
fontos fejezetet jelentenek a lengyel
szcenográfiában. Tarkabarka, félig gro-
teszk ruháit, amelyek azonban nagyon jól
kiemelik viselőjük egyéniségét, szintén
nem lehet semmiféle színházi konvencióba
besorolni. Művészete - mint Zenobiusz
Strzelecki találóan írja - „egy olyan festői
irányzatot képvisel színpadjainkon, amely
ebben a formában sehol a világon nem
található meg".

Andrzej Stopkára az architektúra
díszletek jellemzők. Legtöbb munkája

Dejmek számára készült, akivel 1960 óta
dolgozik együtt. Legérdekesebb és
leginkább eredeti alkotása a Legenda a
dicsőséges feltámadásról díszletterve (1962),
amely egyszerre ábrázol falusi templomot
és jászolt. Az építmény fapikkelyek-kel
borított tetejét csúcsíves tornyocskák
díszítik. Az alsó rész egyszerre három
színhelyet ábrázol. Ettől kezdve a fából
építkező népi architektúra válik a
meghatározóvá Stopka díszletterveiben.
Végső formáját persze mindig a mű jel-
lege határozza meg. Hogy csak a leg-
sikerültebb munkákat említsük: a Jakub
Se/a (1962) - kétszintes díszlet durván
faragott gerendákból; Rej József élete
(1965) - palotaszerű, kétszintes építmény.
S a legnagyobb siker - az Ősök 1967-ben.
Itt is az építőművészeti mód-szer dominál:
a fából készült jászol a krakkói
székesegyház Stwosz-oltárára emlékeztet.

A hangsúlyozottan egyszerű építészeti
formák Stopkánál a színek rendkívüli
gazdagságával járnak együtt. Jól látható
ez például Wyspiański művében, a
Goliński rendezte Odüsszeusz vissza-
térésében (1969). Hatalmas, vasalt kapuk,
egy ion oszloprészlet, csak a hegyi fal-
vakban látható nagy asztal, lócák. Ugyan-
ilyen különbözőek a ruhák is: a gurál
viselettől - melyeken néhány görögös
minta azonban az antikvitásra is utal - a
vadul fantasztikus dolgokig.

Stopka díszleteit könnyebb leírni, mint
jellemezni; nem férnek bele semmilyen
kategóriába. Valahogy egészen
közvetlenül magukon viselik a művész
személyiségének nyomait: gyermekkorá-
nak emlékképeit, a Podhale és Krakkó
művészetére való rácsodálkozást. De

nem nevezhetők mégsem olyasféle stili-
zált népművészetnek, mint amelyet Adam
Kilian vagy néha Zenobiusz Strzelecki
művel igen eredményesen.

Az 1956 után kialakult irányzatok
többsége imponáló mind számban, mind
minőségben, és a mai napig meghatároz-
za a lengyel díszlettervezés arculatát.
Észre kell venni azonban, hogy még a
legutóbbi évadok nagy előadásainak is
már negyven-, ötven-egynéhány éves
művészek tervezték a díszleteit. Az utol-
só nagy nemzedéki fellendülés 1956-59-
ben volt. Az egyetlen új név, amely az
utóbbi években feltűnt és híressé vált,
Marian Kołodziejé, aki 1951 óta foglal-
kozik díszlettervezéssel, tehát idősebb
még az imént említett nemzedék tagjai-
nál is. De csak az utóbbi évtizedben
kezdték a szakma szélesebb köreiben is
emlegetni, tulajdonképpen a Tragédia a
gazdagról és Lázárról 1968-as gdański
előadása után a Wybrzeże Színházban.
Hírét azután egy sor kifejezetten látvá-
nyos előadással öregbítette. Ezek formai
és színbeli gazdagsága gyakran el-
nyomta, elborította aztán magát a drámát
is túlságosan egyértelmű metaforáival. Ez
történt a Nemzetiben a Hanuszkiewicz
rendezte Pokoli színjátékkal (1969), a
Hamlettel, a Beniovskival (1970), vala-
mint a Wybrzeże Színházban Okopiński
és Hebanowski által rendezett előadások-
ban: Miciński Lengyel Thermopüléjében
(1970), a Görögkövetek elküldésében (1971),
a Menyegzőben (1976) és a Samuel Zborow-
skiban (1977).

A most induló fiatalok között meg kell
mégis említeni Łukasz Burnatot, aki főleg
Maciej Prusszal dolgozik együtt. 1969-
ben a Dühöngő János Mátyás Károlyt

Jan Kosinski díszletterve A szecsuáni jólélekhez (Teatr Ludowy, Nowa Huta)



vitték színre Koszalinban, 1970-ben a
Felszabadulást Kaliszban. Továbbá Jan
Polewkát és a krakkói akadémia olyan
növendékeit, mint Urszula Kenar, Wacław
Kula, Zofia Inez-Lewczuk, Jerzy
Kowarski, Ewa Tęcza. Látni kell azonban,
hogy - bárhogyan alakul is további alkotói
sorsuk - ők már nem jelentenek olyan
határozott és érdekes csoportosulást, mint
idősebb kollégáik.

Végül meg kell említeni azokat a kép-
zőművészeket, akik nem hivatásszerűen
űzik a díszlettervezést, időnként dolgoz-
nak azonban színházaknak. Ezek: Daniel
Mróz, Władyslaw Ilona, Bronisław Chro-
my, Andrzej Mleczko, Franciszek Sta-
rowieyska.

És még egy megjegyzés. Gyakran
terveznek előadásaikhoz díszletet olyan
rendezők, akik képzőművészeti tanul-
mányokat is folytattak.

Swinarski például mint díszlettervező
1953-ban Olsztynban debütált Howard
Fast: Harminc ezüstpénzének díszleteivel.
Később még egyszer feltűnik a „tisztán"
szcenográfus szerepében: Erwin Axer
Arturo Ui-előadásához tervez díszleteket a
Teatr Współczesny számára (1962).
Egyébként csak saját elő-adásainak
színpadi kivitelezését vállalta. Vagy
teljesen önállóan - mint Weiss: Marat
halála (1966), Witkiewicz Bírók és Átok
(1968) és az Ősök (1973) - vagy másokkal,
rendszerint Ewa Starowieyskával együtt,
mint például Suassuna: Egy kutya
testamentuma (1960) Dürrenmatt: V . Frank
(1962).

Andrzej Wajda is egyszerre jegyzi mint
rendező és díszlettervező a legtöbb
előadását. A legnevezetesebbek ezek
közül: az 1963-as Menyegző, az Ördögök

1971-ben, a Novemberi 1974-ben, vala-
mint Dürrenmatt: Play Strindbergjének
1970-es előadása a Współczesnyben.

Jerzy Grzegorzewski is gyakran maga
tervezi meg előadásait képzőművészetileg.
Például az 1970-es Irydiont Łódźban,
Genet A erkélyét 1972-ben, Kafka
Amerikáját és Joyce Bloomusalemjét az
Ateneum Színházban, Gombrowicz: Es-
küvőjét Wrocławban (1975), a Menyegző
1969-es łódźi és 1977-es krakkói előadá-
sát.

A három rendező díszlettervezői te-
vékenységét persze nem lehet elválasztani
az előadás egészének létrehozásáért
végzett munkájuktól.

Peterdi Nagy László fordítása

ELZBIETA MORAWIEC

Krakkó
színházi mikrovilága

Lengyelország színházi térképén Krak-
kónak különleges helye van: a tradíciók
megújítva megőrzésének jelképe ez a
város. Bár a második világháború drámai
szünetet jelentett ebben a folytonos-.

ságban is, Krakkónak sikerült megőriz-.

nie különleges helyét. Mint a háború
során el nem pusztult kevés lengyel város
egyike a maga régi kultúrájával és az
ország első egyetemével a háború után
letelepedési alkalmat jelentett egy sor
kiváló művész és tudós számára. Így
Krakkó - Łódźmellett - a színházi új-
jászületés bölcsőjévé is vált.

Később, ahogy Varsó kezdett újjá-
épülni, a művészek egy része visszaköl-
tözött a fővárosba. Voltak azonban, akik
maradtak, és sok fiatal is érkezett. Ez a
pusztulás veszélyétől felkorbácsolt, lá-
zasan szerveződő kulturális élet két szín--
házi stúdiót adott Krakkónak, a mai
Állami Színházművészeti Főiskola elő-

deit. A Stary Teatr, amelyet 1893-ban, a
mai Juliusz Słowackiról elnevezett Városi
Színház új épületének elkészültekor
bezártak, 1945 tavaszán kezdte meg újra
színháztörténeti feladatának teljesítését: a
régi krakkói színházi élet legjobb
hagyományainak továbbfejlesztését, az
egész lengyel színház közkincsévé tételét.

Mikor úgy beszélünk Krakkóról, mint a
hagyományok újjászületésének városától,
természetesen nemcsak az anyagi-
egzisztenciális kérdésekre gondolunk.
Nyolcvan évig Krakkó a lengyel
avantgarde nem hivatalos fővárosa volt és
az maradt mind a mai napig, mintegy
igazolva a törvényszerűséget, hogy az
újító törekvések mindig ott jelentkeznek
legelőbb és legerőteljesebben, ahol a
hagyományok is erősek.

A századfordulón Krakkó, a három
részre osztott ország egykori reneszánsz
fővárosa, mindössze egy vagy százezer
lakosú galíciai kisváros volt. De meg-
lehetősen különös városka, amely a dicső
múltnak olyan nagyszerű emlékeivel
büszkélkedhetett, mint a királyi vár, vagy
a legrégibb lengyel egyetem és
Szépművészeti Akadémia. Olyan városka,
amelyben ambiciózus színház működött,
több napilap jelent meg, közöt-

Dosztojevszkij Ördögökje Andrzej Wajda rendezésében (Stary Teatr, Krakkó)


