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„Színházzá tett
szobák"

Gondolatok néhány
szcenikai kiállítás kapcsán

A Nemzetek Színháza 1979-es, hamburgi
eseménysorával napilapokban, hetilapok-
ban, szakmai orgánumokban egyaránt elég
sokféle módon találkozhattak a magyar
olvasók, színház iránt érdeklődők.
Örvendetesen sokan vehettünk részt ezen a
világfesztiválon. Utólag még enyhe vitára
is sor került: egyes szín-házi emberek úgy
találták, hogy semmi említést és figyelmet
érdemlővel nem lehetett találkozni. Mások
- köztük e sorok írója - másként
vélekedtek, káros-nak minősítve ezt az
álláspontot.

Igaz, szép számmal akadt részben vagy
egészében formális megnyilvánulás és
tüntető látványosságával ürességet takaró
megoldás. Ilyen nagy műsorban ez aligha
kerülhető el. Ezek láttán azonban
elhamarkodott dolog lefitymálni az egész
eseménysorozatot, amelyen három föld-
rész sok elsőrendű művészének és együt-
tesének (valamint természetesen jó né-
hány jelentéktelen, perifériális elemének
és társulatának) száznál több, más-más
műfajú előadása volt látható. Elhamar-
kodott és gőgös az ilyen véleményfor-
málás. Az ab ovo tekintélyek iránti
legkisebb ab ovo tisztelet nélkül is (hiszen
nem egyedül róluk van szó) úgy gyanítom,
hogy ahol - csak tallózva és ábécében - a
többi között az indiai B. V. Achar, a
szardíniai-norvég Eugenio Barba, a francia
Didier Flamand és Marcel Marceau, az
olasz Dario Fo, az angol Lindsay Kemp és
Pip Simmons, a New York-i Marketa
Kimbrell, a szovjet Tovsztonogov, a német
Zadek sereglik össze egy kis nemzetközi
színházasdira, ott leegyszerűsítő és kényel-
mes dolog magyar szemmel semmit nem
látni. Legalább olyan elfogultság, mint az
ellenszenves ájuldozás és a sznob
önlebecsülés. És fentebb még csak
rendezőkről szóltam.

Úgy gondolom, hogy a tapasztalatokból
egy rész a gyors beszámolók után parlagon
maradt. Érdemleges taglalás járna egyebek
között Samuel Beckett két teljes értékű
töredékének (itt volt az eredeti
bemutatójuk) Walter D. Asmus
rendezésében, a hamburgi Thalia Szín-ház
művészeinek előadásában, v a g y a

„Gulliver visszatérése" névvel szereplő
francia társulatnak, amely a ragyogóan
tehetséges Didier Flamand vezetésével a
Nemzetek Színháza előadássorozatának
kimagasló élményét adta egy cirkusz-
sátorban, a huszadik századot döbbenetes
drámai erővel és ellenállhatatlan humorral
kifejező jelenetsorával.

Minderről és jó néhány egyéb tapasz-
talatról eddig nem esett szó nálunk. És
még valamiről, ami megítélésem szerint
az eseménysornak kevéssé exponált, de
egyik legizgalmasabb mozzanata. A
szcenikára gondolok - általában és ki-
emelten. Úgy értem: a különféle előadá-
sokon sok érdekes, szellemes, tartalmasan
hasznosítható színpadi, technikai és
világítási hatással találkoztunk. És talál-
kozhattunk mindezzel külön kiállításokon
is. Szokatlan, kivételesen érdekes ki-
állításokon.

Színház a kirakatban

A Nemzetek Színháza hamburgi rendezői
messzemenő elismerést érdemel-nek
szcenikai kiállításainak már az ideájáért
is, továbbá az eredményes küzdelemért,
amelyet a legreprezentatívabb
kiállítóhelyiségek megszerzéséért foly-
tattak - és végül magáért a megvalósí-
tásért. Gazdag kiállításokat láttam már a
Nemzetek Színháza korábbi emlékezetes
éveiben is - hatásában hasonlókat, ilyen
színházszerűeket még nem. Kettőről
rövidebben szólok, egy harmadikra erős
figyelmet szeretnék terelni, lévén a szce-
nikai művészet kezelése nálunk - elem-
zésben, kritikában, másféle publikációban
egyaránt - meglehetősen mostoha.

A német nézők által egykor „Subi"-nak
becézett Heinz Schubert, a volt Brecht-
színész kiállítását a Schauspielhaus
előterében rendezték meg, Színház a
kirakatban címmel. A színészből lett
fotóművész két éve kelt feltűnést otthon
és külföldön. Saját szavai szerint észre-
veszi „az élet színházszerűségét egy élet-
telen világban". Lankadatlanul járja a
földrészek nagyvárosait, és főként a kira-
katok, kirakatbábuk világát fedezi fel
drámai színtér gyanánt. A bábművészet-
hez egyben-másban hasonlóan mintegy
élőlényként fogja fel a kirakatok bábuit,
babáit, „plasztikembereit", és kis drámák-
ként, fájdalommal, gúnnyal, a brechti
gondolat- és módszervilágban gyökerező
látásmóddal ábrázolja az „életüket". Sajá-
tos, vitathatatlanul művészi jellegű látás-
mód ez - persze elsőrendű színészi, ren-
dezői, szcenikusi megfigyelőkészség szük-
séges képeinek létrehozásához.

Holger és Veruska „oxidációi"

Rendkívül érdekes, szcenikai hatásokkal
rokon hatású kiállítás volt látható „Oxy-
dation" címmel a Museum für Kunst und
Gewerbe (Szépművészeti és Ipar-
művészeti Múzeum) központi épületé-
ben. A két kiállító : Holger Trülzsch és
Vera von Lehndorff.

Trülzsch képzőművész, aki évekig
vizuális és auditív hatások kölcsönös-
ségével, összefüggéseivel kísérletezett
(lemezei is jelentek meg, filmzenét is írt).
Nemzetközileg ismertté Lehndorff-fal
közös és éppenséggel csak közösen
létrehozható, sajátos munkájuk tette -
egyszerre mindkettőjüket.

Vera von Lehndorffot már néhány évvel
ezelőtt megismerte a világ - szí-
nésznőként. Eredetileg ő is képzőmű-vész
- színészetet már képzett művész-ként
tanult, Lee Strassberg híres amerikai
színészstúdiójában. Vera von Lehndorff
azonos a „Veruska" becenéven is-mertté
vált modellel, később filmszínésznővel,
akit a magyar közönség Antonioni
Nagyítás című filmjének egyik szerepében
látott. Egy sor más filmszereppel
párhuzamosan jó fotóművészek
sokaságával működött együtt, amíg végül,
197o-ben, megkezdték a közös munkát
Trülzschsel.

Veruska egyszerre „tárgya", témája,
hatóeleme a kiállított képeknek és gipsz-
negatívoknak. A több darabjában frappáns
anyag egyféle, aligha ismételhető drámai-
képzőművészeti nyelven, embernek és
tárgyi, természeti környezetének örök
egymásra utaltságáról be-szél. Még
mindig magyarázatra szorul, mit értek a
„tárgya" kifejezésen.

A lényeg, amely egy közös munkál-
kodásukat rögzítő filmen is megfogal-
mazódott: „Veruska" testével - festő-
művészi eszközök segítségével - beleol-
vad a környezetébe, amely hol egy öreg
garázs rozsdás bejárati kapuja (a rozsda
gyakori téma, innen az oxidációra utaló
cím), hol egy virágos rét vagy tenger. part,
évmilliók alatt simára csiszolódott
gömbforma kövekkel. Éppen ez az utóbbi
az egyik legszenzációsabb munkájuk -
lenyűgöző, drámai hatású felis merés,
amikor rádöbbenünk, hogy a: együtt
létrehozott képen ember fekszik a
természet kövei között. A kettő nyugodt
egységbe olvadása filozofikus
magasságba emel, amolyan „kőből
voltunk kővé leszünk" hangulatot áraszt, a
magyar szemlélőnek talán Madáchot
juttatja eszébe leghamarabb.



Itt maga a látogató a színész
Karl-Ernst Hermann és Eric Wonder
szcenikai kiállítását a Kunstverein
kulturális értelemben előkelő épületének, a
Kunsthallénak egy különálló részében
majd az év további hónapjai folyamán
Kölnben és Frankfurtban) rendezték meg.
Ebben az épületben egyébként jókora
színházterem is van: a „tik" - itt volt a
többi között a karnataki hindu színház, a
nápolyi olasz népzenés szín-láz, az M7
Catalonia (Barcelona) előadása, a két
Beckett-mű bemutatója.

A meglehetősen előzmény nélküli
látnivalók, pontosabban élményforrások
jellegének megvilágítására kölcsönveszek
egy mondatot egyik értékelőjüktől: ,,...
szokatlan kiállítás, amelyen a német
nyelvterület legjelentősebb
színpadművészei közül kettő most az
egyszer nem darabot, rendezőket,
színészeket szolgáló színpadképeket
mutat, hanem olyan sajátosan eltervezett
helyiségeket, ahol

látogató maga a színész..."

Igy igaz. A főként látványra, részben
zenei hangokra és zörejekre épülő
művészi konstrukciók révén kiváltott
élmény kiben-kiben egyénileg játszódik e,
minden bizonnyal élettapasztalataitól,
korábbi élményeitől függően -
mindenesetre nagyon észlelhetően,
intenzív módon. Ritkán voltam még
kiállításon, Ihol hasonlót tapasztaltam
volna: a látogatókra tett hatás sokkal
inkább drámai (zenedrámai és zenei), mint
képzőművészeti - bár természetesen a
kettő merev elválasztása korlátoltság. Ha
egy ,hokedli" és egy műjéghasábból
csöpögő víz, megfelelő környezetbe
ágyazva - mint itt -- művészi hatás
kiváltására válik alkalmassá, igazán
felesleges latolgatni, hogy vajon az
összetett hatásból melyik műfajra mennyi
tartozik.

Mielőtt megkísérelném tetten érni ezt a
hatást-röviden az alkotókról. Érdekes: két
teljesen elütő jellegű, egy lágy (Wonder)
és egy kemény (Hermann) stílusú
szcenikusról van szó, akinek az átfogó tö-
rekvésében mégis sok a közös. Kar]. Ernst
Hermann negyvenhárom éves, eredetileg
iparművész. Kilenc éve főként a
Schaubühne am Halleschen Ufer néven
ismert nyugat-berlini színháznál dolgozik.
Elsősorban Peter Steinnel közös munkái
tették ismertté (Peer Gynt, Homburg
hercege, Nyaralók, Ahogy tetszik). Befolyása
az egész mai német szcenikára jelentős.
Hermann legutóbb a hamburgi színház
részére alkotott újszerű színpadképet
Csajkovszkij operájához, az Anyeginhez
(Adolf Dresen rendezése).

A Nemzetek Színháza sorozatában Tho-
mas Brasch Rotter című darabjához ké-
szített színpadát lehetett látni, a Würt-
tenbergi Városi Színház (Stuttgart) elő-
adásában.

Eric Wonder harmincöt éves, osztrák,
közvetlen szomszédságunkból, Burgen-
landból indult, Grazban tanult. Nyolc éve
a frankfurti Schauspielhaus szín-
padtervezője. Ott és egyebütt működött
együtt a többi között Jürgen Flimm
(Danton halála), Dieter Giesing (Arturo
Ui), Peter Löscher (Vízkereszt), Christof
Nel (Antigoné) rendezőkkel. Düsseldorfi
Heilbronni Katica-színpada (rendező:
Ludwig Schaaf) nagy érdeklődést keltett.

A két rendező természetesen színpadi
munkában is alkalmazza azokat a tárgyi,
világítási eszközökre épülő, újszerű szce-
nikai felfogást tükröző megoldásokat,
amelyek révén létrehozták ezt a kiállítást.
Pályájuk folyamán mindketten évekig
asszisztensei voltak Wilfried Minksnek, a
színpadművészet és díszlettervezés egyik nagy
megújítójának.

Mi az, hogy színpadkép?

Mármost egyet és mást magáról a ki-
állításról. Bármennyire meglepő, ez a
főként vizualitásra épülő anyag vizuá-
lisan, ábrák, fekete-fehér fényképek se-
gítségével semmiképpen nem adható
vissza, sőt. meg sem közelíthető. És nem

azért, mert a „színházzá tett szobák"-hoz
(az „Inszenierte Räume" cím, az alkotói
szándék és az anyag ismereté-ben,
szabadon, de viszonylag a leghűbben így
fordítható), mint említettem, bizonyos
zenei és zajjellegű hangok is szervesen
hozzátartoznak. Nem is csak azért, mert
itt-ott a színek jelenléte meghatározó, és
a szobák egy részének homályos
megvilágítása vagy éppen sötétje
nélkülözhetetlen, erősebb megvilágításuk
a lényeg tönkretételével volna egyenlő.
Ennél nyomósabb ok, az említett
összetevők komplex hatása nélkül
egyaránt semmitmondóak a kiállítás egy-
szerű részletei és bonyolult egésze. El-
sősorban éppen ezzel bizonyítja a drámai
- ezen belül a szcenikai - hatások
összetettségét, „másmilyenségét", elté-
rését, mind a képzőművészeti, mind a ze-
nei, mind az irodalmi hatástól; éppen
ezzel igazolja a szcenika új felfogásának
a létjogosultságát, jelentőségét a kor-
szerű színházban. Méghozzá kivételes je-
lentőségét, legalábbis ha egyetértünk
azzal, hogy a naturalista festett vászon-
szobák helyét egy sokkal magasabb
igénynek kell elfoglalnia a színházláto-
gatók tudatában. Szellemesen és érzék-
letesen fejeződött ki ez a gondolat a ki-
állítás megnyitójában: „A látottak alapján
feltehetően sokan végképp nem fogják
tudni, mit értünk a színpadkép fogalmán.
És ugyanebben a pillanatban

T heo Otto sz ínpadképe a Faust első részéhez



ellentmondásos és reménytelen gyakorlat
(a kritikusnak mégis örök, kikerülhetetlen
feladata). Igazából fel nem idézhető
írásban a hatás a párnázott ajtók között,
ahol tükrökből mindig csak önmagaddal
nézhetsz szembe. Rokon (kissé az egész
kiállítás) azzal, amit Franz Kafka
szövegben, szöveggel idéz fel Egy fekete
szobában fehér embersziluett: mintha itt
valaha, valaki élt volna Talán az az
időközben felnőtté vált férfi akinek a
gyerekkori, ügyetlen hegedű cincogását
halljuk a szomszéd szobából

És vajon ki tette a csorba székre ebben a
kiábrándító környezetben Heine
halhatatlanul szép töredékét a napkelte
napnyugta gunyoros-fájdalmasan meg
fogalmazott perpetuum-mobiléjéről:

„Das Fräulein stand am Meere Und
seufzte lang und bang Es rührte sie
so sehre
Der Sonnenuntergang

Mein Fräulein! Sein'Sie munter,
Das ist ein alter Stück, - Hier
vorne geht sie unter
Und kehrt von hinten zurück."

éreznek rá, hogy voltaképpen mit is értünk
rajta".

A színpadkép - ezen a fokon, ezzel a
képzelőerővel, ráérzőképességgel, esz-
metársító indítékkal, érzelmet és gon-
dolkodást provokáló szándékkal - nem
választható el a rendezéstől: a dráma elő-
adásának meghatározó része. Ilyen szél-
sőségben, mondhatni „sűrítményben",
mint ez a kiállítás: maga is rendezés és
drámaalkotás, lényegében néma eszkö-
zökkel (a „lényegében" megszorítás csak
az említett szerény hanghatások miatt
szükséges). A kiállítás szobái, mozzanatai:
kis drámák, dramolettek. Egyik-másik
önmagában, megint másik az őt előző
vagy követő „jelenettel" laza
összefüggésben. Meglehet, hogy ezt az
összefüggést csak a fogékony látogató ér-
zékeli, fantáziálja - de nem alapkövetel-
ménye-e a színháznak a befogadói fantá-
zia? Ez a kitűnő szcenikai kiállítás éppen
erre apellál. A „színházzá tett szobák" a
nézőkben intenzív emlékképek sorát in-
dítják meg, gondolkodóba ejtik a látoga-
tót, szorongásos vagy meghatott állapotba
juttatják, megtörtént vagy talán-meg-
történt kis drámák majdnem-tanúivá te-
szik. Az utóbbi kifejezést úgy értem, hogy
az adott szobák - rendkívül szűkszavúan)

művészi hozzáértéssel alkalmazott - ha-
tóelemei mintha egy éppen most történt
esemény nyomait jelenítenék meg. Szán-
dékkal használok feltételes módot és fo-
galmazok bizonytalanul - a kiállítás leg-
főbb szenzációja ugyanis éppen a szabad
képzettársítás okvetlen kiváltása, a han-
gulat parancsoló befolyása.

Das Fräulein stand am Meere .. .

Rögtön az indulásnál sötét kis mozi, a
vetített sugár derengő megvilágításában.
Üvegfalon át látjuk, hogy az üvegen pa-
takzik le a víz, mint vigasztalan esőben -
egy óriás ablaktörlő tisztítja. Az em-
bernek az a benyomása, hogy egyedül ül
egy autóban, onnan nézi ezt a képet, a
sötét nézőtéren árválkodó egyetlen
embert. Fanyar angol szóval amolyan,
„blue" (kék) az egész - magyarul le-verő.
Történet nincs (a vetített film „bunyóján"

kívül), csak hangulat. Ez utóbbi ellenben
bravúrosan megteremti, rögtön
elöljáróban igazolja az egész ki-állítás
sehol le nem írt tételét: a színház, a
szcenika önmagában, szöveg nélkül is
képes művészi, drámai hatás kiváltására.

Színházi, képzőművészeti, zenei hatá-
sok szöveggé transzponálása mindenkor

A kisasszony állt a parton
búbánattal tele
szívét a rózsa alkony
látványa nyűgözte le

Kisasszony, az ócska viccre
kár igazán a könny:
lemegy a nap emitt, de
ott hátul visszajön.

(Lator László fordítása)

Csak nem az az asszony dobta le
hirtelen a verset, kényszerült abbahagyni
merengését a naptalan szobában, aki nek -
alighanem valami rémséges ok miatt -
menekülnie kellett? Lebegő szoknyája
végét foglyul ejtette a rácsapódó ajtó. Mi,
nézők, csak a rabságba került szoknya
szélét látjuk - és egy elhagyott cipőt.

Piszkospiros vízáramlással szemköz az
egyik „szobában" (ez már inkább terem),
az előtérben a huszadik század
szerencsétlen fia, feltartott kezek kel.
Megadta magát feltartóztathatatlan
sorsának. Mint oly sok milliónyian
hasonló sorsúak. Egyikük a szomszéd
szoba lakója lehetett, amely ugyancsak a
lakonikus színpadi eszköz kis remeke A
kicsiny ablak világítóudvarra néz,
onnan kóróvá aszott leander néz vissza

Erich Wonder színpadképe a düsseldorfi színház Heilbronni Katica-előadásához



A párkányon nyitott borotva. Borotvál-
koztak ezzel ?!

Nem folytatom a pontos érzékeltetés
kilátástalan küzdelmét - mondanivalóm
szolgálatát talán így is elláthatja.
Tisztelegni kívánok a szcenikusok - te-
hetséggel, képzőművészeti, színházi és
költői adottságokkal szerencsés arányban
megáldott szcenikusok - előtt, akik a
korszerű színházművészet elsőrendű
alkotói, és akikről méltatlanul kevés szó
esik. Annyi bizonyos: a Nemzetek
Színháza 1979-es eseménysorának egyik
legmaradandóbb élményét -- néhány ha-
gyományos és néhány újat kereső, találó
és teremtő színház és színházi kiállítás
mellett - egy múzeum tucatnyi „szce-
nírozott szobája" adta.

Mezítlábas bábumanöken":
Heinz Schubert fotókiállításából

CSÍK ISTVÁN
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avagy:
hogyan állunk
a „színházi design"-nal?

Prágában négyévenként rendezik meg a
színházi tervezők munkásságának nagy-
szabású bemutatóját. E nemzetközi ki-
állítás jelentősége, súlya szinte állandóan
nő: ebben az esztendőben már több mint
harminc ország művészei mutatkoztak be
vázlataikkal, terveikkel,

makettek- maszkokkal, kész jelmezekkel. Az
összegyűjtött anyag - annak ellenére,
hogy a csehszlovák tervezők kiállításának
külön, a város másik részében levő
Wallenstein-palota barokk épületében
biztosítottak helyet - megtöltötte a prágai
Fucik Park hatalmas brüsszeli pavilonját. A
főiskolai hallgatók, a kiállító országokban
tanuló díszlet- és jelmeztervező
növendékek tervei már a park kisebb
pavilonjaiba szorultak.

Az események

Az 1979-es Quadriennálé, lévén ez az
esztendő nemzetközi gyermekév, ki-emelt
helyet biztosított a bábszínházak, a
bábszínházi tervezők anyagának. A
rendező bizottság eleve azt kérte a nem-
zeti kiállítások összeállítóitól, hogy a
bemutatásra kerülő anyagban az ilyen
tervek játsszanak meghatározó szerepet. A
Quadriennálé keretei között, de azon belül
külön kiállításként kapott helyet a
színházépítés eredményeinek bemutatása:
tervek, fotók, makettek dokumentálták az
építőművészek erőfeszítéseit a
színházművészet szolgálatában.

A Quadriennálé szabályzata, amely a
bemutathatóság feltételéül köti ki, hogy a
terv megvalósult vagy megvalósuló
előadás konkrét terve legyen, lehetővé
tette, hogy a kiállítás látogatói ne csak a
színházi tervezés jelenlegi helyzetéről,
hanem korunk színházának különféle
törekvéseiről is többé-kevésbé átfogó
képet kapjanak.

A kiállítás anyagából a nemzetközi zsüri
az angol nemzeti kiállításnak ítélte a
nagydíjat; ezzel - amint azt az indokolás
külön hangsúlyozza -- nemcsak a be-
mutatott anyag magas művészi színvo-
nalát, hanem a rendezést is jutalmazta.

Aranyéremmel jutalmazták Horst Sagert
(NDK) bemutatott munkáit, Teimuraz
Niuma szovjet művész jelmez-

terveit, a lengyel bábművészet bemuta-
tóját, Belgium építészeti kiállítását és - a
csehszlovák nemzeti kiállítás anyagából -
Margita Polonyova jelmezterveit.
Ezüstérmet kapott Eduard Kocsergin
szovjet, Paul van den Berg holland dísz-
lettervező, az NSZK építészeti kiállítása
és nemzeti kiállítása merész és új for-
manyelvéért; a csehszlovák nemzeti
kiállításon Vladimir Suchánek és Jan
Vančura díszlettervezők, valamint Sta-
nislava Vanciková jelmeztervező. A ma-
gyar színházi tervezés nagy sikere, ki-
emelkedő eredménye, hogy Koós Iván
munkásságát is ezüstéremmel jutalmazta a
zsüri.

Koós Iván kitüntetése nemcsak azért
örvendetes esemény, mert a magyar
színművészet egyik, határainkon túl is jól
ismert együttese, az Állami Báb-színház
kiemelkedő tehetségű művésze kapta meg
a nemzetközi elismerést; ez az ezüstérem
hagyományokat folytat, hiszen négy évvel
ezelőtt Schäffer Judit kiállított munkái
kapták meg ugyanezt a díjat.

Kétségek

A színházi tervezés nem kiállítási mű-faj.
A tervek, rajzok képzőművészeti kvalitása
csalóka dolog; már közhely-nek számít az
a megállapítás, hogy a grafikailag vagy
festőileg mutatós, mívesen elkészített
tervek alapján gyakorta igencsak
problematikus díszletek készülnek. Azt is
sokszor elmondták, le-írták már, hogy
néha semmitmondónak látszó tervek,
ügyetlennek ható vázlatok nyomán
nagyszerű színpadi terek születnek. A
tervező munkája, tehetsége nem a tervek
kidolgozásában, ha-nem az előadásban
teljesedik ki: jó díszlet csak a jó előadás
díszlete lehet.

A látogató eleve kétségekkel lépi át
minden díszlet-jelmezkiállítás kapuját.
Alapvető kérdések nyugtalanítják: hogyan
lehet a térben és időben egyaránt élő
színházi formákat a kiállítóterem falai
között „megfagyasztani" ? Hogyan lehet
hiteles képet kapni a díszletekről, ha
kikapcsoljuk őket az előadás egészének
folyamatából, hogyan értékelhetjük a
jelmezeket, ha nem látjuk, milyen
összhangban vannak a háttérrel, a vilá-
gítással, a többi ruhával és nem utolsó-
sorban viselőjük színészi egyéniségével ?
Túlságosan is sok a bizonytalansági
tényező...

E kétségek azonban nemcsak a kö-
zönséget gyötrik. Alighanem a kiállítók,
rendezők is sokat meditálnak fölöttük;


