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Mai román gondolatok - korszerűen,
profi módon

Elmúltak már azok az idők, amikor
minden külföldi színház honi vendég-
szereplését revelációként üdvözöltük.
Értékítéletünk eszmei és élményalapja
kitágult, egy-két lépést magunk is tettünk a
korszerűbb színjátszás megteremtése
érdekében, s ma már eljött - eljöhetett - az
objektív, józan értékelés lehetősége és
korszaka, még a külföldiek ven-
dégszereplése - tegyük hozzá, a környező
baráti országokból jöttek tekintetében is.
Nincs hazai szükséglet a hozsannázásra,
de nincs a bezárkózásra, önelégült
vállveregetésre sem.

A mai román színjátszásnak egyre több
ismerője, barátja van hazánkban. Las-
sanként másfél évtizede jönnek a szóbeli
és írásbeli híradások a román rendezői
kultúra, tervezőművészet korszerűségéről,
túlzás nélkül: európai híréről, meg-
becsüléséről, a sok-sok tehetséges román
színész sajátos játékmódjáról, erő-teljes,
gondolatteli színpadi jelenlétéről.
Kiváltképpen élen jár a felsorolt erények
birtokában a főváros - Bukarest - szín-

házi élete. Igazában az a négy-öt prózai
színház - a Nemzeti Színház, a Bulandra, a
Teatrul de Comedie, a Nottara és a
Giulesti Színház -, amelyek közül mind-
egyik rendelkezett s rendelkezik ma is
nevezetes rendezőkkel, tervezőkkel, ki-
váló színészekkel, s amelyek (az együt-
tesek), s akik (a vezető művészek) járják a
világot, olykor irigylésre méltó számban
és energiával. A közelmúltban a dániai
Aarhusban magam is öt jeles román
színművésszel - rendezővel, tervezővel -,
illetve produkciójával találkoztam. Ezek
tények, elemzésük objektív hangvételt
igényel.

Kissé közhelyes megállapítás, hogy e
színjátszás komoly rangjának mintegy
megalapozója az izgalmas gondolatiság,
amely egyetemes és hazai (román) egy-
szerre. A Horia Lovinescu által immáron
tizennégy éve igazgatott Nottara Színház
„csak" egyike a már említett bukaresti
„ötösfogat"-nak, de ez a gondolatiság
ugyanúgy jellemző működésére, mint a
többiére. Mellesleg meg-jegyezve ez azért
is lehetséges, mert a bukaresti színházak
között természetes a rendező és
színészcsere. Az Athéni Timont rendező D.
Cernescu tulajdonképpen a Giulesti
Színház vezető művésze, s miközben
tevékenységét már külföldön is
megismerték, magától értetődő, hogy a
Nottarában is rendez. Tanúja lehettem a
közelmúltban annak, hogy

a Nemzeti Színház egyik kiváló színésze
három nap alatt három különböző szín-
házban játszhatott főszerepet, s igazán
nem látszott rajta kiégettség, de stílus-
zavar sem. A Nottara „történetírói"
legalább három korszakot különböztet-
nek meg e színház tevékenységében
(Lovinescu igazgatása alatt), s ha a
hangsúly tekintetében vannak is kü-
lönbségek az egyes szakaszok műsor-
politikájában, az erőfeszítés a korszerű
gondolatiság kibontására mindegyikben
megfigyelhető.

Mi most a legújabb korszakból kaptunk
ízelítőt, bár a direktor-szerző darab-ja és
előadása a hetvenes évek elejéről keltezett.
Némi melankóliával állapíthattuk meg,
hogy a Nottara profi módon állította össze
négy produkcióból álló magyarországi
műsorát, már ami e művek és színpadi
tolmácsolásuk gondolatait illeti. Imponáló,
hogy e blokk határozott eszmei vonulatot
alkot: érték és valóság konfliktusa, értékek
és magatartások ijesztő devalválódása a
mondanivaló és téma az Athéni Timonban,
az Én is voltam Árkádiában című Lovi-
nescu-drámában, a Tótékban és Radu
Dumitru költői játékában. Frázis nélkül:
közös tudatformáló munkánk egyik
központi célkitűzése éppen a közösségi
társadalom erkölcsi kultúrájának, az igazi
értékek felmutatásának és megvaló-
sításának gazdagítása, illetve kibonta-
koztatása. Értékes hozzájárulás ehhez a
Nottara Színház említett négy előadása. Mi
ezt a kérdéscsoportot a „hogyan éljünk
ma?" címkével látjuk el, azaz többnyire
egységes problematikaként látjuk és
láttatjuk jelen évtizedünk gazdasági-
társadalmi valóságához való kap-
csolódásunk gondjait. A román színház
vendégszereplése mélyebb, filozofikusabb
disztinkciókat sugall.

Timon - a harmincas évekből?

Tanulságos megnézni, hogy ez a legtöbb
szocialista országban - sőt azon túl is -
aktuális gondolatvilág miképpen
bontakozik ki az egyes produkciókban, mi
módon válik igazán dialektikus gon-
dolkodásbeli tejesítménnyé, miközben a
rendezés, a szcenikai megoldás, a színészi
játék szembesül a mai román valósággal is.
D. Cernescu a harmincas évek román
társadalmába transzponálja az Athéni
Timon cselekményét, szereplő-gárdáját.
Tudja jól, hogy egy frakkos Timon még
nem újítás, illetve már nem az, ilyesfajta
előadást sokan rendeztek már. Am a Marx
által is kiemelt gondo-

Shakespeare Athéni Timonja a bukaresti Nottara Színház előadásában



latok, ábrázolásbeli erények így sajátos,
konkrét megfogalmazást, formálást kap-
nak, a színpadkép és a jelmezek, sőt
színészi magatartások látszólagos
elvontsága ellenére is. Világos, hogy az
említett korszak kisszerű, provinciális,
mohó félfeudális, félpolgári román tár-
sadalmában, köreiben a szokottnál is
erőteljesebben jelentkeztek a barátság, az
igazi emberi kapcsolatok, értékek deval-
válódásának tendenciái, a shakespeare-i
szándék tehát különleges fényt, alá-húzást
kapott.

Nem zavaró, s nem is stílustörés, hogy
Cernescu - D. Sbiera és M. Stoenescu
tervezőművészek fantáziájának,
lényegretörő szcenikai kultúrájának se-
gítségével - a második részben a mába
ugrik át. Igazában egy fogyasztói társa-
dalmi környezetbe, sivár, kietlen világba,
kannák, ládák, dobozok, papírszemét
halmazába, amelyben az előbbi kisszerű-
ségek, provinciális viselkedési normák
még ijesztőbbek, s a végén legijesztőbb a
századunkban már - sajnos - többször
tapasztalt perspektíva, a szoldateszka, a
nagy ember piedesztálra állítása tudatban
és valóságban egyaránt. Ezzel a végső
perdítéssel Cernescu tanújelét adta
filozófiai-politikai érzékenységének,
elsősorban pedig annak, hogy az Athéni
Timon színre vitele akár legizgalmasabb
mai problémáink hordozója is lehet.

Népfrontos Tóték
Kellemes meglepetés volt számunkra
Örkény Tótékjának előadása. A szerző
eme darabja sok európai és óceánon túli
színpadon szerepelt már, s alapjelentésén
túl különböző - az adott ország
hagyományaihoz, jelenlegi fejlődési sza-
kaszához is kötődő - asszociációs vonu-
latokat eredményezett. Nyilvánvaló, hogy
lehetséges egy speciális román ér-
telmezése is. Izgultunk, hogy ez az értel-
mezés miképpen ugrik át tudatbeli aka-
dályokat, nem lesznek-e a szituációk,
figurák elrajzoltak, egyes mozzanatokban
akár még bántóak is. Nos, a fiatalabb
rendezőgárdához tartozó Valeriu Para-
schiv elegánsan vette az akadályokat, s új-
fajta megoldásokkal, gondolatokkal gaz-
dagította a darab pályafutását. Nem vé-
letlen ez sem., hiszen ma már két Örkény-
mű fut nagy sikerrel Bukarest színpadain:
a Nottara Tótékján kívül a Taub János
által a Bulandrában szín-padra állított,
kitűnő Macskajáték.

A Tóték eddigi értelmezései minde-
nekelőtt az értékek hihetetlen devalváló-
dását, eltorzulását, az egyéni és talán

össznépi tudat nagyfokú elmaradottságát
hangsúlyozták egy bizonyos történelmi
helyzetben, vagy akár elvontan is.
Hangsúlyokat tettek egyes rendezők a
fasizmust jelképező őrnagy démonikus
voltára, vagy - visszavéve sok mindent e
figurából (lásd a Tóték legutóbbi, Thália
színházi előadását) - Tót ellenkezésére,
tudatosodó alakjára. Nem hiányoztak
olykor allúziók a „dobozolás" más
körülmények közötti újjáéledésére sem.
Paraschiv számára az őrnagy egy
megmerevedett, változtatásra képtelen, a
szükségszerűséget is sokszorosan meg-
haladott rend képviselője, emberileg már
szánandó is, Horatiu Máláele szuggesztív,
kidolgozott alakításában. Ebből az
aspektusból igazán nem zavaró és semmi-
képpen nem naturalista megoldás, hogy a
kiváló fiatal művész egyúttal kórképet is
ad, idegbeteg figurát visz a színpadra; a
történelem szemétdombjára kerülés, a
hatványozottan jelentkező elkésettség,
feleslegesség jól kapcsolódhat össze az
idegek felbomlásával és e folyamat áb-
rázolásával.

Máláele őrnagya egyúttal Közép-Európa
jellegzetes figurája is a negyvenes évek
első feléből, pontosabban az itt élő népek
felszabadulás előtti társadalmából,
korszakából. Magyar, román, horvát,
szlovák stb. fasiszta vezérek az utolsó
években, hónapokban kétségbeesetten és
groteszkül ágáló politikusok, nép-
bolondítók, az elmebetegség szélén álló
megszállottak „mintája" ő, s így konk-
rétabbá is válik számunkra, újabb jele-
ként a román rendezők dialektikus gon-
dolkodásának. Valentin Teodosiu vele
szemben mackós nehézségű, mormogású
Tót, aki a presszionálási folyamat során
visszakapdosó, tettre ingerelt, igazságot
tevő medvévé válik, környezetének kis-
polgári csacskaságai vagy tehetetlenségbe
fulladó torz teoretizmusa (Cipriani

professzor!) ellenére. Paraschiv mélysé-
gesen sajnálja a meghosszabbodott buta-
ság áldozatait, mindenekelőtt a Tót
családot, de igazában magát az egész
népet, hősi halottaival, tudatbeli el-
maradottságával együtt. E sajnálatnak két
rendezői ötlettel ad különösebb nyo-
matékot. A postás szerepét nővel (Anda
Caropol) játszatja, s a jeles képességű
színésznő képes - felrajzolás, hatásvadá-
szat nélkül emlékezetes népi figurává
válni. Az első részben egy külön kom-
ponált jelenetben, vízióban utal arra, hogy
a felszabadulás már másutt meg-történt,
illetve a közép-európai világban is voltak
kísérletek, tettek, csak e kis faluban üli
tovább farsangját a fasizm u s . . .

Az őrnagy egyenruhája nem magyar
katonatiszti mundér; Lidia Radian álta-
lában ügyel arra, hogy a falu lakói amo-
lyan közép-európai viseletekben járja-
nak, kifejezve ezzel is a drámai történés
általános és mégis konkrét jellegét. Meg-
található persze e kavalkádban a refor-
mátus tiszteletes ruhája éppúgy, mint Tót
jellegzetesen román tűzoltóegyenruhája
is, s ezekkel az ötletekkel a cselekmény
Közép-Európa konkrétabban
meghatározott területeire, országaiba
helyeződik, de csak finoman, túlzások,
sanda szándékok nélkül. Amolyan
népfrontos szemléletű produkció ez a
rendező szándéka szerint, a felszabadulás
utáni egymásra találások szellemét,
gyakorlatát idézve. Ezt tudtuk látni
Paraschiv rendezésében; sem többet, sem
kevesebbet. Tiszteletet érdemel

színészeivel, tervezőivel együtt (Dorina
Sortan helyszíneire ugyanezen gon-
dolatiság jellemző) -- e gondosan ki-
munkált, gyakorlatilag tiszta, zavaró
mozzanatoktól teljesen mentes teljesít-
mény.

Jelenet Örkény Tótékjából (Nottara Színház, Bukarest)



Filozófiai dráma és drámai oratórium

Az értékeket Lovinescu darabjában, az
Árkádiában éltem én is (magyarítsuk így a
címet) elnevezésű filozófiai drámában is
helyükre kell tenni, a két másik
produkcióval szemben azonban ki-
fejezetten az emberi lélek, tudat leg-
mélyén. Egy krízisnek vagyunk a tanúi:
Hans, a matematikusnak mondott-ábrázolt
főhős élete végén felteszi magának a
szokványos kérdést: miért születni, miért
élni? Miért lehet igazán önérzetes az
ember élete során, s mit kell - mint
értéktelent - elvetnie ? Mi az érték szere-
lemben, barátságban, nőben, férfiban
egyaránt? Az igazi értékek megtalálása
érdekében „dob be" a szerző elvont
gondolkodást, monológot, párbeszédet,
megtalált naplót, száraz, szigorú feleséget,
emberi, meleg hangú üzenetet a napló-
postából, kisszerű figurákat, hogy aztán a
realizmus határán libegő, fantasztikus
elemekkel is átszőtt filozófiai játék el-
jusson a főhős, a néző tudatának gazda-
godásáig, a cél, a küzdelem értelmének
megtalálásáig. Amolyan vonzások és
választások-dráma ez, filozófiai ping-
pongjáték, értéke nem a cselekményben, a
jellemek rendszerében van, hanem a tézis-
antitézis-szintézis vonulat végső
csúcsaiban található, mintegy a mű má-
sodik, harmadik asszociációs rétegeiben.

Dan Nasta rendező (akit Cipriani
professzor szerepében is megcsodálhat-
tunk) L. Constantinescu és V. Tráilescu
díszletei segítségével valósággal hold-beli
tájra vezet bennünket, hogy a gondolatok
jobban fekszikrázzanak. Ez a kietlennek
tűnő színpadkép mégis alkalmas arra, hogy
kékes tónusával szituációknak,
cselekedeteknek adjon hűségesen szolgáló,
olykor meleg, puha hátteret. Szépen
úsztatja be mindehhez egy Webern-
kvartett elgondolkoztató zenei motívumait,
s így az előadásnak e műhöz illő, sajátos
effektusrendszere van. Az egyszerre
erőteljes és lírai Alexandru Repan, a
rokonszenvesen földön járó narrátor Dorin
Varga, a női szerepeket jól megformáló
Gilda Marinescu, Lucia Muresan, Anda
Caropol jól hordozzák a szerzői és
rendezői gondolatokat az egyéni tudat
színpadán.

Radu Dumitrut láthatóan az izgatja A
nyolcadik nap hajnalán című drámai
oratóriumában, hogy miképpen kerülhet
igazán a helyére - frázis nélkül - a legfőbb
érték, az ember. Az ember, aki
napjainkban is gyakran önző, figyelmet-
len, elszigetelt, egymástól elidegenedett, s
ilyenkor nem tud nemes, lelkes, tiszta

szenvedélyektől hajtott lenni. De hisz a
jövőben, az ember erejében, amely
„semmihez sem hasonlíthatóan nagy,
hatalmas, s amely voltaképpen maga a
természet, maga a világegyetem". A
színészként is kiváló George Constantin
rendezése egyszerű, sallangtalan, s kissé
olyasmikre emlékeztet, amilyen
produkciókat az amatőr színjátszás leg-
jobbjai hoztak létre szerte a világon a
hetvenes évek első felében (így nálunk
még valamivel korábban is): a társulat
legjobb színészeiből álló kis együttes
oratorikus pódiumjátékot produkált, sok
mozgással, kevés jelzéssel, jelzésszerű
kellékkel, szinte mértanian megkomponált
térformákkal, járásokkal. S közben
szépen, kifejezően szólt a szöveg, a moz-
gáshoz, járáshoz, térformákhoz igazítva.
Nem idegenkedtek bizonyos szimbolikus
eszközök felhasználásától sem, mint
például a léggömb vagy a dob, de ezek
nem nyomták cl a szót és a cselekvést.
Tiszteletreméltó kollektivitás jellemezte
az előadást, a gondolatok, tézisek itt is
pingpongjátékhoz hasonlóan bontakoztak
ki, jól megkomponált ívben. A
fegyelmezetten, erőteljesen "dolgozó"
együttesből emlékezetesen emelkedett ki
Gilda Marinescu a léggömböket árusító
asszony szerepének megformálásával:
szenvedélyes játéka, szuggesztív és tiszta
szövegmondása, érzékletes figurát formá-
zó színpadi jelenléte megsokszorozta a
rövid időtartamú előadás hatóerejét.

Szcenika és a színészek

A Nottara így jutott el a történelmileg
konkrét koroktól és társadalmaktól a
„csillagokig", a közösségi tudat alkotó-
elemeitől az egyéni tudat mélyéig, hogy ez
utóbbit is az egyetemes érdekűbe vonzza
R. Dumitru végső gondolataival. Eme
átgondolt vendégjátéki filozofikumhoz jól
társultak a rendezés, a tervezés már
részben jellemzett eszközei, törekvései, a
színészi játék értékei és sajátosságai. S itt
újból hangsúlyoznunk kell a sajátosságot.
Nehéz blöffölés nél-kül egy vendégjáték,
egy együttes, egy színház stílusát a
felsorolt színjátéki összetevőkben
megtalálni és leírni. Am az minden
bizonnyal megállapítható - a közelmúltban
szerzett bukaresti tapasztalatok is
bizonyíthatják -, hogy az újabb román
rendezői gárda egyre jobban elszakad a
natúrától, nem követi az új-naturalizmus
szabályait sem, s ebben élen járnak a
Nottara Színház saját vagy meg-hívott
rendezői is. D. Cernescu - társaihoz
hasonlóan - legfőbb rendezői esz-

közeként a világítást használja. Színpada
csupasz, még akkor is, ha látszólag sok
mindennel teleszórja. E kopárság össz-
hangban van az Athéni Timon szikár
gondolatiságával, célratörő játékával, s a
rendező a fénynyalábok gondos el-
rendezésével, beállításával megoszt, el-
határol, szereplőket választ el egymástól,
csoportosít. Igy a színpadkép mégis
gazdagabb, valósággal plasztikus lesz.
Cernescu a legelvontabb eszközzel tesz
sok mindent érthetőbbé, konkrétabbá.
Kitűnő érzéke van a csoportok, figurák
mozgatásához, s a fényhatásokkal együtt
ez a tulajdonsága is a gondolatok kibon-
tását, dialektikus szembeállítását, tovább-
fejlesztését szolgálja.

Jól bánik a fénnyel Paraschiv is, em-
lékezetesen használ bonyolult fényárnyék
hatásokat a Tóték vízió-jeleneteiben. Am
nála a tér már beépítettebb, bár korántsem
annyira, s olyan naturálisan, mint ahogy
ezt már jó néhány hazai interpretációban
láttuk. Igy válik az előadás mindazon
gondolatok hordozójává, amelyekről az
előbb szóltunk. Dan Nasta sem zsúfolja
tele a színpadteret, bár ez a hetvenes évek
elején létrejött produkció - Lovinescu
darabjának elő-adása - régebbi
törekvéseket is tükröz, szürrealista-
szimbolista elemeket hoz. G. Constantin
már mindent a színészre és a színészek
kollektív játékára bíz, s így talán
valamennyiükre jellemző a szikár
intellektualizmus, az ember (színész)
középpontúság. Tudjuk milyen fejlődési
szakaszokon ment át a román (a bukaresti)
színjátszás a korszerűség megvalósítását
célzó úton. Imponáló, hogy eljutottak a
lényegig, a leglényegesebbig: a színészi
játék fontosságának felismeréséig. S a
fényig is persze, az egyszerű térformákig.

Színészeik között sok a jó adottságú,
markáns egyéniség. Tudatosak és fegyel-
mezettek, sok gondolatot, érzelmet
hordoznak, láthatóan ki is hordják, kín-
lódják ezeket. Játékuk - általában a román
színészeké - mediterrán jellegű, gyorsabb,
kirobbanóbb a mienknél. Villámgyorsan
mennek át fortéből pianóba, olykor
átmenet nélkül, kevesebb modulációs
készséggel. A legszélesebb skálán talán a
Timont alakító Constantin játszott, a nagy
formátumú egyéniséget, modulációs
képességet nála éreztük a legjobban.
Kiváló érzékük van a groteszkhez, a
démonikushoz; mindkettőre jó példa a már
említett Horatiu Máláele Őrnagy-alakítása,
de költőként is emlékezetes az Athéni
Timonban.



Gondolat vagy szituációk?

Gondolati és stílusbeli egység, bizonyos
egyéni törekvések felmutatása, s
mindebben még egy külön figyelmesség:
megmutatni, hogy miképpen játszanak
ők - román színművészek - mai magyar
darabot: mindez elegáns és átgondolt
terítés egy vendégjáték alkalmával ön-
magukról. Jó, korszerű és profi
színházról, nemzeti színekkel is
rendelkező színjátszásról tettek
tanúbizonyságot. Érdemes ehhez még
egy általánosabb viszonyítást is
megtenni, már csak azért is, mert az
elemzés, az értékek jelzése teljességre
kötelez. A gondolatiság olykor nem
párosul a szituációk, a jellemek rend-
szerének plaszticitásával. R. Dumitru
drámai poémáját ugyan annak vettük,
ami: szép oratorikus játéknak, de nem
hallgathatjuk el, hogy a túlságosan szikár
konstrukció, a fordításon is átsütő
költőiség ellenére, helyenként közhe-
lyeket eredményez, s így inkább elő-
játéknak látszik egy mélyebb, részlete-
sebben, plasztikusabban kibontott drá-
mai történethez. Lovinescut már több
előadott művéből ismeri a magyar kö-
zönség és a szakma. Az Én is éltem

Árkádiában valószínűleg csak egy ér-
dekes nyitány az újabb fejlődési szakasz-
hoz, s minden bizonnyal ezért volt igen
érdekes (hét éve nagy érdeklődés mellett
játsszák Bukarestben) a román közönség-
nek és még nekünk is, noha közhelyek itt
is kísértenek. Cernescu rendezői mű-
vészete nagyon modern és erőteljes, de -
más rendezését is látva már - a kom-
pozícióért olykor feláldozza az emberi lét
totalitását kibontó részleteket, s színészei
néha monumentális marionett-játék
bábuiként mozognak. Nem véletlen és
legfőképpen nem figyelmetlenség, hogy
az Athéni Timon színészi teljesít-
ményeiről viszonylag kevesebbet
szólhattunk. Nem csalfaságból írjuk le,
hogy a leggazdagabb emberábrázolást
Örkény Tótékjának előadásakor láthattuk
a Nottara színpadán, nem függetlenül a
kiváló rendezői-színészi és az írói
kvalitásoktól. A színészi teljesítmények
színvonala ugyan átlagosan jó, ám
Bukarestben
más színházakban - talán több a felejthe-
tetlenül markáns színészegyéniség és
teljesítmény.

DURÓ GYŐZŐ

Vendégjátékok után

Mindig nagy érdeklődés kíséri a külföldi
színházak vendégszereplését. így
reményteljes várakozás előzte meg az
1978 őszére hirdetett három
vendégjátékot is: a világhírű prágai
pantomimszínház, a nálunk teljesen
ismeretlen manchesteri társulat
szereplését, amelyekre a Fővárosi
Operettszínház színpadán került sor,
valamint a „Szófia" Drámai Színház
bemutatkozását.

Színház a Korláton

Magyar néző számára bizonyára külön-
leges csemegét jelent, ha pantomimot
láthat. Ez az Étienne Decroux és tanít-
ványai által föltámasztott ősi színházi
műfaj hazánkban nem tudott meghono-
sodni. Négy-öt elszigetelt, egymással is
szakmai ellentétben álló művelője van
csupán, s körülbelül ennyire tehető az
általuk vezetett amatőr stúdiók száma.
Mivel ezek viszonylag ritkán kapnak al-
kalmat a bemutatkozásra a szélesebb körű
nyilvánosság és szakmai figyelem inkább
a külföldi művészek vendégjátékait kíséri.
Elég, ha Marcel Marceau vagy
Tomaszewski wroclawi együttesének
fellépéseit említjük.

pantomim háttérbe szorítottsága nem
sajátosan magyar jelenség. Elgon-
dolkoztató, hogy a színjátszást - az emberi
kapcsolatok ábrázolására közvetlen és
konkrét lehetőségeket kínáló művészetet -
egész Európában mennyire a verbális
kifejezés uralja. Pedig a modern kom-
munikáció-elméleti kutatások eredményei
szerint az emberek közötti érintkezés
jelrendszerében mintegy harmincöt
százalék csak a beszédelem, a többi nem-
verbális jel. Az európai színházi kultúrá-
ban viszont egy átlagosnak minősíthető
színházi előadás közlésrendszere nyolc-
van-kilencven százalékában a verbális
sávot veszi igénybe. A keleti színházi
kultúrákban ezzel szemben kifejezetten a
nemverbális formák uralkodnak. A
színházi, illetve színészi kifejezés hatá-
rainak tágítása, a színházi közlés komp-
lexebbé tételének igénye késztette Éti-
enne Decroux-t és tanítványait, például
jean-Louis Barrault-t, Marcel Marceau-t,
Jean Soubeyrant arra, hogy 1931-ben

Dorin Varga és Lucia Muresan Lovinescu: Árkádiában éltem én is című drámájában


