
NÁNAY ISTVÁN

Nemzetek bolondos
fesztiválja

A Nemzetek Színháza Fesztiválra Amsz-
terdamba érkezőt meghökkentő meg-
lepetés fogadta: a Bolondok Fesztiválja.
Ez nem elménckedő vagy az eseményeket
minősítő játék a szavakkal, hanem tény.
Két néven egy fesztivál: azaz az 1975 óta
évente megrendezett Új Szín-házak
Fesztiválja idén a Nemzetközi Színházi
Intézet által szintén évente tartott s ezúttal
már hatodik Nemzetek Színháza
Fesztiválja is egyben.

Hogyan házasították össze ezt a két
találkozót? Hiszen a Bolondok Fesztiválja
lényegét tekintve ellenszínházi
rendezvény, míg a Nemzetek Színháza
mind ez ideig jelentős alkotók jelentős
előadásain keresztül arról igyekezett
többé-kevésbé átfogó képet adni, hogy
milyen eredmények születtek, milyen irá-
nyú fejlődés várható a világ színházi
életében. Ruud Engelander, a Holland
Színházi Intézet nemzetközi ügyek bi-
zottságának elnöke így indokolta a két
fesztivál összevonását: „Az ITI az 1948-as
megalakulása óta nagyon sokat tett azért,
hogy a színházi szakemberek meg-
ismerhessék egymást és egymás művé
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A bohócok
fesztivál „díszlete"
zetét. Az első húsz évben az ITI mű-
ödése szinte kizárólag a tekintélyes
zervezetek és színházak munkájához
apcsolódott. Ám a változó világban
egváltozik a színház szerepe és helye is,
az elmúlt évtizedben az ITI arra

ényszerült, hogy figyelmét olyan jelen-
égekre is kiterjessze, amelyeket mind ez
áig a színház marginális területeinek
hetett tekinteni. Ám úgy tűnik, ezek

gyre inkább a színházi fejlődés meg-
atározó tényezői lettek vagy lesznek.
zzal, hogy az ITI a Bolondok Feszti-
álját kérte fel a Nemzetek Színháza
esztivál megrendezésére, azt bizonyít-ja,
ogy nyitott a világ legkülönbözőbb
ontjain hasonlóképpen kibontakozó, a
ivatalos, támogatott művészeten kívüli
lenségekre, fejlődésre, amelynek meg-

nyilvánulásait ez a Bolondok Fesztiválja
gyűjtötte össze."

Bár a hírek szerint az ITI s a Nemzetek
Színházát támogató szervezetek döntése
mögött nem kis mértékben anyagi
megfontolások is meghúzódhattak,
fogadjuk el ezt a gondolatmenetet. Annál
is inkább, mivel már a tavalyi hamburgi
fesztivál is azt jelezte, hogy nem annyira
a hivatalos színházak reprezentálták a
fejlődés tendenciáit, mint inkább az
úgynevezett harmadik szín-ház világa. S
ez a helyzet aligha változott egy év alatt.

Ellenpont: Varsó

Ezt látszik igazolni az április-májusban
Varsóban megrendezett nemzetközi
színházi találkozó is, amelyen tizenegy
neves társulat vett részt. Olyanok, mint a
Taganka, a leningrádi Gorkij Színház, a
szófiai Ivan Vazov Színház, a Berliner
Ensemble, Barrault és Wilson társulata, az
Odin Teatret, a brüsszeli Nemzeti Szín-
ház, a Teatro di Roma, Tokióból a Zeami
nevét viselő no-színház, valamint India
Kerala államából a Kudijattam színházi
csoport. Néhány előadást magam is
láthattam, így részben személyes
élmények alapján is állíthatom, hogy
egyfelől a jelenkori színház kiemelkedő
alkotóit és teljesítményeit gyűjtötte őszsze
ez a találkozó, másfelől viszont a
nagyszerű esztétikai és gondolati ered-
mények ellenére is nem tagadható mu-
zeális légköre volt a bemutatósorozatnak.
Mondhatnánk, ebben szerepe lehet a
válogatásnak is, mivel a résztvevő szín-
házak általában nem a legfrissebb, ha-
nem a már jól bejáratott produkcióikkal
léptek föl. De a rendelkezésre álló infor-
mációk alapján más válogatás esetén sem
lett volna lényegében más a találkozó
színképe. (Közbevetőleg: bárcsak a mi
közönségünk is megismerkedhetne



egyszer egy ilyen színházi körképpel!
Felvetődik bennem a kérdés: ha a len-
gyelek egymagukban képesek a közis-
merten nem könnyű gazdasági hely-
zetükben egy ilyen fesztivált megrendez-
ni, akkor mi miért nem tudunk, akarunk
ehhez hasonló kitekintést adni? Nem
egymagunkban, hanem például a len-
gyelekkel közösen! Minden fél csak jól
járna: a meghívóknak is olcsóbb lenne, a
meghívottaknak sem két vagy három
előadásért kellene otthonukból
kimozdulniok. De alighanem ez eretnek
gondolat !)

Hajógyárból színház

Térjünk vissza a Bolondok, Fesztiváljá-
hoz! Már a helyszín kiválasztásával is
rendhagyó a rendezvény. Amszterdam
északi negyedében, a Főpályaudvarral
átellenben, egy széles csatorna túloldalán,
a Schell iroda-felhőkarcolója és csendes
családi házak szomszédságában egy ős-
öreg hajóépítő és javító üzem területén és
lebontásra ítélt épületeiben talált helyet a
fesztivál. Van valami komor szépség a
több mint százéves műhelycsarnokok, a
szürkére-barnára-feketére patinásodott
falak, a rozsdásodó vastraverzek,
darupályák, az imitt-amott lyukas
bádoggal vagy üveggel fedett tetők
látványában. A célszerűség szépsége ez, a
megtervezettségé, a funkcionalizmusé,
amely még az üres épületekből is sugárzik.
Szemtanúk mesélték - kissé rossz-májú
kritikáját is adva a fesztiválnak -, hogy a
legizgalmasabb, a legkatartikusabb
élményt az az átalakulás jelentette, ahogy
a fesztivál megnyitása előtt alig egy
hónappal még részben termelő üzemből
színházi előadásokra alkalmas terek
keletkeztek, ahogy leépült az üzeni és
felépült a színház. Aligha adhatja át a
helyét értelmesebben és szebben egy

termelő gyár egy lakótelepnek, mint így,
a művészetek humanizáló segítségével.

Ebbe a komor keretbe szilaj jókedv
költözött, amely leginkább a vurstli-
hangulathoz hasonlított. Amikor a lá-
togató belépett a fesztivál területére,
csupa ellentét fogadta. A patinás falakon
különböző stílusú, de egyként színgazdag
festmények; az üzemépületek szom-
szédságában lécekből, bádoglemezekből,
kacatokból, ponyvákból összetákolt
kalyibák - egyes csoportok lakó- és já-
tékhelye; számítógép regisztrálja és a
borsos árú belépő ellenében adja a je-
gyeket, de az együttesek és látogatók a
legelemibb higiéniás körülményeket is
nélkülözni kénytelenek; a nyilvános
férfivécé tetején szobor, a mesterséges
öbölben egy félig elsüllyesztett hajó-
makett, körülötte színes műanyagkockák

úsznak, szerte az utakon az állandó szél-
ben imbolygó, pörgő mobilok állnak, a
magasban pedig sárkányok szállnak;
óriási méretű csarnok, benne a legmo-
dernebb fény és akusztikus berendezések-
kel felszerelt pódium és nézőtér, mellette
zsibvásár, annak minden tartozékával.

Magamutogatók és megmutatók
De nemcsak ezek a nyilvánvaló ellen-tétek
tűnnek a látogató szemébe. Egy időben
egymás mellett -- sokszor egy-mást is
zavaró produkciók részese lehet: Az egyik
színpadon mintha egy MÉH-telep
ritkaságait gyűjtötték volna össze, fa- és
fémkacatokkal van tele-zsúfolva,
különböző méretű bádogdobozok,
bödönök, hordók, felfüggesz-tett
síndarabok és egyéb fémtárgyak
sorakoznak a színpad előtt: ez a holland de
Vuilharmonie együttes zenés happe-
ningjének színhelye. Az együttes meg-
lehetősen toprongyos tagjai először
csónakon az öbölben cirkálva dobolnak-
énekelnek, gyűjtik a közönségüket, majd a
színpadon diszkréten elhelyezett márkás
dobfelszereléshez ülnek, s a szintén
diszkréten, spirálisan meghajlított cső-
kígyókra erősített mikrofonokhoz lép-nek,
és a legmodernebb erősítő berendezések
segítségével elhangzik a felszólítás;
mindenki zenélhet, az együttes tag-ja lehet.
A vállalkozó kedvű nézők a szín-pad előtt
elhelyezett „zeneszerszámok-hoz"

tolonganak, kiválasztják a nekik tetsző
zajkeltő eszközt, és elkezdődik a
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koncert. Hol az együttes adja meg a rit-
must, hol valamelyik néző, s ezekre a rit-
musokra improvizálják dalaikat az együt-
tes tagjai. Persze nem kell különösebben
bonyolult improvizációkra gondolni! A
nézők zenei formavilága oly mérték-ben
uniformizált, annyira azonos zenei nyelvet
beszél a közönség és az együttes, hogy
nem szükséges különösebb zenei invenció
a rögtönzésekhez. Ha netán mégis valami
különösebb ritmusképletre kellene
dallamot fabrikálni, az átkötő, bevezető
szakaszban szinte észrevétlenül alakítják
át az eredeti ritmust a nekik tetszőre.

Tőlük néhány lépésre tíz-tizenöt méter
hosszú, másfél-két méter átmérőjűre is
felfújható színes gumitömlők, amelyeken
mint gumiasztalokon ugrálnak-játszanak a
gyerekek és felnőttek. Arrébb az
utcakövek közé félig beásott, fehérre
festett autó, benne két szintén fehérre
festett ember nagyságú bábu, az autó hű-
tőjén a bábukkal azonos kinézésű fér-fiak
- többnyire szerelmes összefonódásban -
élvezik a fotografálók érdeklődését.
Mellettük három hét alatt formálódó
téralakzaton dolgozik látványosan egy
csupa rongy öltözékű, kipingált arcú-testű
férfiú.

Az öböl mélyén elterülő teraszon a ki-
kisütő napot élvezve ücsörögnek a
látogatók meg az éppen nem játszók,
söröznek, beszélgetnek. Köztük időről
időre feltűnik egy erősen kifestett, szem-
üveges nő, kopott kis kalapban, az átlag-

látogatók eleganciájától alig elütő régies
ruhában, retiküllel. Á hol görkorcsolyával,
hol anélkül közlekedő alak hangos „Hallo
Darling!" köszöntésekkel üdvözli régi és
új ismerőseit, mindenkihez van egy
kedves szava - ő egy holland együttes
nőimitátora.

A hullámzó tömegben egyszer csak
feltűnik világossárga judóöltözethez ha-
sonló ruhában, óriási karimájú úgy-
szintén sárga kalapban négy férfi és há-
rom nő, az egyik férfi karján egy féléves-
forma gyerek, a többiekéhez hasonló
ruhában. Libasorban sietnek valahová,
meg-megállnak, az eget fürkészik, aztán
mennek tovább. A tömeg természetesen
utánuk. Amikor már jó sokan vannak, a
sárgaruhások hirtelen megtorpannak,
félkörbe állnak, hosszan és mereven nézik
az eget, s az egyik közülük kántáló
hangon fohászkodik: „Süss ki, nap!", a
többiek utánazsolozmázzák. Ezt mind-
addig folytatják, amíg az igencsak
gyakorta borult égbolton ki nem villan a
napfény. A körülálló és kitartó nézők
gyakran bekapcsolódnak a „szer-tartásba",
s amikor türelmüknek megjön a
gyümölcse, közös örömujjongásban
törnek ki játszók és együttjátszók. Ez az
angol Natural együttes egyik rituális
produkciója.

Itt is, ott is bohócok szórakoztatják a
nagyérdeműt, egyéni és páros számokkal.
Ezek a clownok általában mesterségük jó
ismerői, zenélnek, zsonglőrköd-

nek, igyekeznek a közönséggel kapcso-
latot kialakítani, s a nézők reagálásaira
meglehetősen ügyesen improvizálnak. De
műsorukból szinte teljes egészében
hiányzik a szerkesztettség, a felépítés,
nincsenek arányok, mintha eleve arra
számítanának: csak megállítani tudják a
nézőket. Jórészt ebben különböznek
például a Csehszlovákiából érkezett clow-
noktól, akik vitathatatlan - mimes alapok-
ra épülő - felkészültségbeli többletük
mellett produkciót mutatnak be, nem
csupán bohóckodnak.

Vannak, akik nagy zajjal, zeneszóval
csábítják a közönséget, s vannak, akik a
helyhez és a közeghez nem illő, tehát
feltűnő tevékenységükkel hívják fel ma-
gukra a figyelmet. Egyikőjük például egy
jó kétméteres sugarú kört rajzol az utca
kövezetére. Beáll középre a rövid-
nadrágos, szemüveges, ágrólszakadt fickó,
lábánál a motyója, és kifestés, ál-arc,
egyéb bohóckellék nélkül vár. Az arra
járók egy része önkéntelenül meg-áll vagy
kikerüli a kört, akik pedig be-lépnek,
azokat a játékos megrovó pillantással vagy
erőteljesebb dorgálással, figyelmeztetéssel
távolítja el a területéről. Amikor már
jókora gyűrű alakul ki körülötte, akkor
kezdi a produkcióját. De az egyes
attrakciók között nincs semmi kapcsolat, a
műsornak nincs felépítése. Ezzel szemben
az ott látható cseh csoportok önálló
dramaturgiával felépített előadást mutattak
be. A főleg gyerekeknek játszó prágai
Zsebszínház mű-sorára ez éppen úgy
vonatkozik, mint a brnói Divadlo na
Provazku együttes-és szólóprodukcióira s
főként a hazánkban is egyre jobban ismert
és a SZÍNHÁZ-ban is többször méltatott
prágai CVOCI együttes munkájára. A
brnóiak s különösen a CVOCI a magas
szintű technikai tudáson túl sajátos
filozófiát képviselnek, a mimes
clowniádák nem-csak szórakoztatnak,
hanem az emberi viszonyokról -
mulatságosságukat fel-mutatva -
kegyetlenül éles és csöppet sem idealizált
vagy leegyszerűsített képet is adnak. (A
produkciók előadásjellegéből következik,
hogy a csehek nem az utcán játszottak,
hanem műhelycsarnokban.)

Szabadtéri látványosságok

A szabadtér különböző pontjain ütötték
fel tanyájukat azok az együttesek, ame-
lyek utcaszínházi produkciót vagy inkább
szabadtéri látványosságot mutattak be.
Egy kimustrált londoni emeletes busz
szolgál a Stage Space Theatre Company

Alkalmi zenekar



lakókocsijául s egyben játékteréül. A
színes borítólapokkal, térelemekkel fel-
díszített buszból rövid idő alatt színpadot
és egy elvarázsolt kastélyhoz hason-latos
építményt állítanak össze, amely te-re és
kerete lesz egy vad kergetőzések-kel, nagy
bolondozással előadott hét-köznapi
történetnek szülőkről és gyerekekről,
rendőrökről és rablókról. Félig mese, félig
a mindennapok konfliktusai-nak kissé
bugyuta cirkuszi megközelítése az előadás,
amely csak a mozgalmasságával hat.

A francia Theatre de „2CV" főszerep-
lője a 2CV, azaz a francia népautó, az
elnyűhetetlen kis Citrom. A kötéllel
körülvett játéktér közepén áll a lefüg-
gönyzött 2CV, és a szereplők a közön-
ségtoborzás után nem annyira egymással,
mint inkább a nézőkkel játszanak. A játék
irányítója a Nő, társai a Kapitány, aki
tűzoltó és csendőr egy személyben, tehát a
hivatalos közeg, valamint a napóleoni
uniformisba öltöztetett Monsi-eur France,
aki fenségesen föl-alá sétál, vagy hol a
közönség között, hol a negyven méter
magas csarnok tetején masíroz
díszlépésben. A játék váza mindig azonos:
két nézőt, egy férfit és egy nőt választanak
ki a világ legkisebb, két-személyes
színházába, ez a pár beül a lefüggönyzött
kocsiba, s kezdődik a pár-beszéd a
közönséggel a legkülönfélébb témákról, a
drágaságról, az éppen el-eredő esőről, az
eurorakétákról s más a közvéleményben
élő politikai kérdésről vagy az emberi
kapcsolatokról. Kezdetben a Nő
provokálja a témákat, s a „párbeszéd"
létrejötte attól függ, hogy milyen
összetételű, kedvű a pillanatnyi közönség,
mennyire játékos vagy el-utasító. Ez
szabja meg azt is, hogy milyen hosszú
egy-egy „előadás", amelynek végén a
közönség csípős megjegyzései közepette
előmásznak az autóba ültetett nézők is. A
dialógusok mélysége és stílusa
természetesen nem haladja meg a
bemondások, viccelődések, ugratások és
jópofaságok szintjét.

A holland Dogtroep társulás kerítéssel
körülvett magánterületet alakított ki, ahova
az előadások idején egy lécekből,
deszkákból összetákolt alagúton lehet be-
jutni. A néző négyrét görnyedve, guggoló
járással araszolhat be, miközben a
magasból vizet csurgatnak a nyakába. E
nem túl kedves kezdet után kedves lányok
vezetik az udvar valamelyik asztalához.
Az udvart szegélyező ház tetején - a ház az
együttes lakóhelye, a produkció második
felében pedig játéktér

is - két játékos fantasztikus madárbábokat
mozgat, a madarak harcolnak egy-mással,
az egyik kitépi a másik belső részeit,
amikor is kipattan a ház egyik ajtaja, és
egy tűzoltófecskendő tárolódobjáról
letekeredik egy porszívóval fel-fújt, több
méter hosszú ballon, amely félelmetes
fejben végződik. Egy deli vitéz -- a többi
szereplőhöz hasonlóan koszos,
gondozatlan és toprongyos --egy hatalmas
karddal egy csapással le-vágja a rém
fejét. Miközben a maradékokat
eltávolítják, valódi tűzhelyen valódi
sütés-főzés folyik, és feltálalják a rémség
fejét: egy tálon megsütött disznófejet
hordanak körbe. Megkínálják a nézőket -
virslivel -, amit horgászbothoz hasonló
szerkentyűkkel bocsátanak az asztaloknál
ülők fölé, akik ugrálhatnak, kapkodhatnak
a finomság után. Akinek sikerül egy
virslit megkaparintania, ah-

hoz fürge kukták rohannak és meg-
mustározzák étkét meg mindent, amit
érnek. Miután már többen kellőképpen
mustárosak, a közönséget meginvitálják a
házban folyó második részre, amely -
elbeszélések szerint -- hasonlóan foly-
tatódik, ám nekem ennyi is elég volt eb-
ből, s elégedetten, némi sár-, piszok- és
mustárfolttal gazdagodva távoztam.

Sok vonásában hasonló ehhez a szintén
holland Flup & Ju Bedrijf együttes A z

embrió temploma című előadása. Ez a
csoport fémtárgyakkal játszik, az embrió
pedig minden születő - személy vagy
gondolat - megtestesítője, amelyet
hatalmas, öt méter magas fémgömb
képvisel, s leginkább egy medúzára em-
lékeztet. A játék egymással oksági kap-
csolatban nem lévő jelenetekből áll. Egy
férfi nyakig lomokban ül, fején fém-
pálcákból összehegesztett nagy madár-

Pihenő - gólyalábon és anélkül



fej, egy nő szórja rá a homokot. Ezzel egy
időben egy másik férfi két fémből készült
kis madárbábot mozgat, s rajta is hatalmas,
fémből készült szárnyak vannak. A
párhuzamos jelenet eltart vagy tíz percig,
lényegi dramatikus esemény nem történik,
látványnak viszont egy darabig érdekes.
Aztán minden átmenet nélkül újabb jelenet
következik, s most a két férfi által
mozgatott nagy madár és krokodil -
természetesen ezek is fémből - harcol
egymással, az egyiknek a szájában tűz ég,
a másik ezt a tüzet akarja megkaparintani.
Amikor ez sikerül - újabb negyedóra -, a
játszók a bábokat leteszik, az egyik férfi és
a nő fa- vagy fémrudakkal az
embriószobor testét, illetve az abból
kinyúló rövidebb-hoszszabb fémtüskéket
ütve-verve zenélni kezd, miközben a
másik férfi elmegy, a távolban magára
illeszt egy több méter hosszú krokodilt -
azúttal fából -, és borzasztóan lassan
elindul az embrióhoz. A monoton zene
közben egészen meg-közelíti a szobrot, s
anélkül, hogy bármi esemény történne,
lecsatolja a krokodilt, és beáll ő is a
zenélők közé. Lassú, eseménytelen a játék,
és unalmas is. A lassúság lehetne az
elviselhetetlenségig fokozódó feszültség
forrása, de itt csak a fémtárgyakat tartó,
mozgató emberek teljesítményére,
súlyemelő képességére lehet figyelni.

Az ugyancsak holland ONK Theater
Overal műsorán viszont a fából készült
mobilok játszanak nagy szerepet. A tu-
lajdonképpeni előadás előtt van egy kö-
zönségtoborzó előjáték. Magas, szem-
üveges, vékony fiatalember egy kis-asztalt
és egy székecskét cipel a hóna alatt.
Gondosan, többszöri szemrevételezés után
kiválaszt egy helyet az utcán, elhelyezi az
asztalkát, több fix ponthoz beméri,
eligazgatja, majd leül mögé, és
elmélyülten láthatatlan jegyeket stempliz.
Egy köpcös, ősz szakállú, hosszú
ballonkabátos ember, mint egy fagylaltos
kocsit, faalkotmányt tol maga előtt
sebesen. Egy gyér szakállú, hórihorgas
férfi fa robotembert vezet maga előtt, társa
pedig egy hátizsákként felvehető és
minden lépésnél nagyot szóló dobszer-
kezetet cipel. S mindeközben a már meg-
ismert nőimitátor is hívja a nézőket. Majd
elkezdődik az abszurd játék. A
szemüveges, a professzor könyveket cipel,
lerakja őket a földre, mint köveket a sárba,
ezen lépeget előbbre a katedrája felé. A nő
válltáskájában telefonberendezést cipel, s
állandóan telefonál hol önmagával, hol a
nézőkkel, hol a sze

replőkkel. A hórihorgas valami mese-beli
indiánmaszkban, a fején egy hegedű-
tokkal, benne egy vonóval mászkál fel-alá,
a köpcös viszont hegedűjéhez vonót keres,
az ötödik szereplő ételeket és italokat
szolgál föl, de valamiben mindig
megbotlik, s vagy sikerül talpon maradnia,
vagy sem. Egyre nő a kavarodás, egyre
mániákusabban végzi mindenki a „dolgát",
egyre hevesebben szeretné-nek a másikkal
beszélni, de mindebből csak káosz és a
még keserűbb egyedül-lét születik.
Minden ilyen utcai együttes-nél érződik,
hogy valamilyen módon a kommunikáció
és a kapcsolatteremtés képtelensége
motiválja a produkciójukat, a
legkomplexebben és a legkimunkáltabban
ez utóbbi együttes tudta ezt a közönség
értésére is adni.

Hideg szépség és olcsó mulatság
Lényegében hasonló gondolatok és ér-
zések inspirálták azokat az előadásokat is,
amelyek elsősorban a tárgy és az ember,
illetve a tér és az ember kapcsolatára
építettek. Az olasz C. F. R. például egy
furcsa epizódsort mutatott be, nem kevés
utánérzéssel. Á sötét és üres térben magára
hagyottan és bizonytalanul kóválygó néző
előtt egyszer csak a tér egy távoli pontján
lassan kinyílik egy belülről halványan
megvilágított fülke ajtaja, egy fiatal nő
látható, aki fésülködik. Aztán más ajtók
nyílnak, mögöttük szintén egy-egy nő
végzi a rá jellemző foglalatosságát,
szépítkezik, simogatja magát vagy csak
egyszerűen gyönyörködik magában. Aztán
az ajtók lassan becsukódnak. A tér másik
pontján egy lepelbe burkolt nőre vetül a
pont-fény, a lepel magától felemelkedik, a
nő ott áll félmeztelenül és
kiszolgáltatottan; lassú mozdulatokkal a
lábánál lévő le-fedett ketrechez hajol,
kinyitja, és a szemükbe vágó éles fénytől
elvakultan, tehetetlenül és ugyancsak
kiszolgáltatottan riadoznak a hirtelen jött
szabadságukkal mit kezdeni nem tudó
rágcsálók. Egy nő meggyújtja az újságját,
és így olvassa tovább; egy másik
végtelenül lassan egy szögesdróttal
körülvett ringből szabadul meg. Egy
feldúlt ágyból feltápászkodó meztelen nő
nagyon lassan felöltözik, s egy hirtelen
ökölcsapással összedönti az ágyat és így
tovább. Az epizódok alatt monoton
hangon számsorokat olvasnak be
hangszórón. A távozó néző a két fő-
szereplő nő mellett kénytelen távozni, akik
láthatóan valamilyen emberi kap-
csolatcsírára vágytak, ezért a többiek
kényszerzubbonyt húztak rájuk, s most

a kijáratnál egymással szemben ülve az
előttük lévő tányérból a szájukba vett
kanállal etetik egymást.

A holland Bewegingsgroep Bart Stuyf
viszont a végletekig absztrahálta a témát
és az előadást. Egy kör alakú, magas
fémvázra plexilapokat helyeztek, erre a
kör alakú folyosóra csigalépcső visz, az
építmény hátsó félkörívében, a földön
ember nagyságú mozgatható tükrök áll-
nak. Ha a tükörre valaki rááll, lehajlik, ha
lelép róla, visszaáll az előre meghatározott
dűlési szögbe. Máskor kívülről állítják a
vízszintes és a függőleges pozíció közötti
állapotokat, ennek megfelelően különböző
tükrözési játékokra van lehetőség. Néhány
szépen mozgó férfi és nő szépen
koreografált tánc- és tornagyakorlatot
végez a vázon, a plexi-lapokon, a
tükrökön és a csigalépcsőn. A
mozgásszínházi koncepció világos: a
résztvevők egymástól szigorúan elkülö-
nítve a zene által megszabott mozgás-
sorokat hajtanak végre, s ha sikerül egy-
mással testi közelségbe kerülniük, abból
azonnal birkózás, küzdelem lesz. De akár
az előző esetben, itt is - sőt itt aztán
végletesen - a szépségre törekvés, a szé-
pelgés kilúgozza a meglévő, nem túl
magvas és mély szándékot, arról nem is
beszélve, hogy mindkét formavilág csak
akkor hat, ha a kivitele nagyon precíz, s
ezt egyikről sem lehetett elmondani.

Aligha van nagyobb ellentét, mint a
hideg szépség és a kabaré között, s ez
utóbbiból is jó néhányat láthatott a kö-
zönség. A holland Varend Variete hajózó
társulat, kis hajójukkal járják az ország
csatornákkal teleszabdalt vidékeit és mu-
tatják be az igen vérszegény, de imitt-
amott társadalmi kérdéseket is pedzegető
előadásukat. Az I. N. S. Mannen van den
Dam belga együttes régi német kabaré-és
burleszkfigurák és -típusok feleleve-
nítésével játszik szakmailag igen jó és mai
tárgyú jeleneteket. A régies forma és a
napi aktualitás kettőssége jelenti a legfőbb
humorforrást. Az ausztrál Sam Angelico
The Busby Berkeleys zenés show-műsora
minden tekintetben az igénytelenség és az
ízléstelenség határát súrolja. Valami
meghatározhatatlan happeninget ad elő a
szintén belga Het Etherisch Strijkers
Ensemble Parisiana. A dokkban
felépítettek egy század eleji, kör alakú
szórakozóhelyet, amolyan boxokkal
ellátott ivót, amely a közönség egyik
kedvelt találkozóhelye volt. Ebben a
mindig zsúfolt helyiségben egyszerre csak
megjelenik egy frakkba, estélyi ruhába
öltöztetett vonószenekar, élén a



karmesterrel, és komoly zenét kezd játszani.
S miközben megállás nélkül folyik a
koncert, a legkülönfélébb őrültségek
történnek. Egy pincér sörökkel rohangál
ide-oda, amelyeket végül mindig ő iszik
meg; egy betántorgó keres valamit vagy
valakit, eligazítást kér, a karmester hoszszas
magyarázkodásba kezd, már rég nem
törődik a zenekarral, amely változatlan
egykedvűséggel játszik. Behoznak egy kis
tűzhelyet, és annak rendje és módja szerint
megfőznek egy fazék spagettit. Majd egy
pizsamás férfiú jön be, elhelyezkedik egy
széken, és a nadrágjába beletöltik a
gondosan leszűrt, előkészített tésztát.
Miután az testmelegre hűlt, a férfi a
spagettivel a nadrágjában távozik és így
tovább. A jelenetek laza füzére felvillant
valamit az egymás mellé rendelt dolgok és
jelenségek abszurditásából, de úgy, hogy
figyelembe veszik az alkotók azt a nézői
attitűdöt, amely a hely jellegéből adódik.
Színházszerű színházak

Az eddigiekből úgy tűnhet, hogy a Bo-
londok Fesztiválján csak extrém pro-
dukciókat lehetett látni, s a színház, a
maga hagyományos előadásformáival
kiszorult a rendezvényről. Ez azonban
csak részben igaz. A jamaicai illetőségű,
de zömmel Angliában élő és dolgozó
Black Theatre Isten hozott itthon, Jacko!

című produkciója például részben az
agitációs színház elemeiből építkezik. A
bevándorló s a faji megkülönböztetés
különböző megnyilvánulásai miatt a tár-
sadalom perifériájára szoruló fiatal szí-
nesbőrűek. érdekében emel szót - roppant
naivan. A fehér tanítónő le-tépi a néger fiúk
szobafaláról a pornó képeket, és helyükbe
felvilágosító plakátokat ragaszt - ez az a
gesztus, amely az előadás hangvételét,
dramaturgiai meg-közelítését jellemzi. A
szereplők nem ön-magukat adják, hanem
szerepet játszanak, de mivel játékkultúrájuk
nagyon szegényes, még ha fel is csillan
valami drámai konfliktus, azzal sem tudnak
mit kezdeni.

A grönlandi, de többnyire Dániában
játszó eszkimó színház, a Tukak Teatret
folklorisztikus elemeket gyúr össze az
elmúlt évek mozgásszínházi törekvései-nek
néhányával, s ebből egy meglehetősen
hiteltelen pódiumjáték kerekedik ki. A
túlzottan leegyszerűsített történetet - a tiszta
érzelmű igaz embereket hatalmába keríti
valami külső gonosz erő, s a vele való
küzdelem során győz az egymásra utalt
emberek szeretete - szaltók, ugrá

sok, jól megoldott verekedések, földön
csúszva-mászva bemutatott vonaglások
segítségével adták elő. A külső és a belső
ellentétét nem sikerült feloldaniuk, az
előadás menthetetlenül hamisságba tor-
kollott

Az olasz Piccolo Teatro di Pontadera
Eleonore Duséról szóló előadása viszont
egy rosszul kivitelezett színházi blöff kép-
zetét keltette. Négy férfi és egy nő játszotta
el a századelő nagy színésznője életének
néhány átértékelt, szürrealizmusba hajló
epizódját. A szereplők különféle kalapokat
raknak a négy oldalról a játékteret
körülvevő közönség tagjaira. Nagy és még
nagyobb tükröket cipelnek be, amelyekben
hosszan nézik magukat, és néz-heti a néző
is magát. Oroszlánszelídítés formájában
betörik a vadóc színésznőt, és férjhez
kényszerítik. Egy kitömött, felnagyított,
orosz viseletbe öltöztetett nő-szörny
viaskodik a termetéből adódó
nehézségekkel, illetve a többi szereplővel.
Végül lassan összeszedik a kalapokat.
Közben gyertyák égnek, tölcséres
gramofonról szól az igen vegyes szín-
vonalú zene, a szereplők ötpercenként
átöltöznek, s ilyenkor leáll a játék, a férfiak
játsszák a nőket is, és az egész iszonyúan
izzadságszagú - átvitt értelemben éppúgy,
mint valóságasan.

A holland Toneelgroep Baalt is egy
művész élete foglalkoztatta, George
Sandról készített egy különös operát. A
porond négy sarkán egy-egy zongora áll, s
az általuk kifeszített zenei tér szolgáltatja a
különös, valós és irreális ele

meket magában foglaló játék erőterét. Az
együttes George Sandot a maga rend-kívüli
sokoldalúságával, erkölcsi és mű-vészi
szabadságra törekvésével egyszerre
tekintette színpadi személyiségnek és az
emberi totalitás szimbolikus lényének. Ez a
kettősség mutatkozott meg a Sandot
megszemélyesítő színésznő játékában, azaz
hol valódi drámai hangot ütött meg, hol
csak illusztrált. A történelmi szemé-
lyiségeket bemutató népes szereplőgár-
dának azonban már csak az illusztráció
funkciója jutott. Zeneileg tiszta és jól
komponált, színpadilag azonban igen-csak
teátrális volt ez az előadás.

A frankfurti Schlicksupp Teatertrupp
Brecht nálunk kevéssé ismert darab-ját, A
kenyérboltot játszotta, kitűnő példát adva
arra, hogyan lehet Brechtet Brechtül, mai
módon játszani. A szecsuáni jó/élek előképének
is tekinthető darab azt a kérdést veti föl,
hogy lehet-e a ki-zsákmányoláson alapuló
társadalomban - ahol az újságárus csak a
járókelők be-csapásával tudja a lapokat
eladni, ahol a megélhetésért a tisztességes
nőnek is el kell adnia magát, ahol Frau
Hitler a nép barátja, a szegényekkel együtt
fotóztatja le magát, de közben kilakoltat,
munka-lehetőséget ad, de elodázza a
munkabér kifizetését - jónak maradni. Az
együttes válasza: nem. Ahhoz, hogy az
ember ember maradhasson, harcolnia kell,
és a produkció hatalmas kenyér- és zsemle-
csatává alakul át, amely az elnyomók és az
elnyomottak között folyik ugyan, de
amelyből nem vonhatja ki magát a kö-

Hamlet és a Szellem találkozása a Footsbarn előadásán (Keleti Éva felvételei)



zönség sem, hiszen őt is érik a lövések, s
végül neki is vissza kell dobnia a buci-
muníciót. Az együttes roppant játékosan,
ugyanakkor keményen játszotta a dara-bot,
a szereplők a nyílt színen változtatták
alakjukat, s akinek az egyik jelenetben
nem volt szerepe, az zenélt vagy kel-
lékezett vagy az újabb szerepére öltözött
át, sokszor a hármat egyszerre. A néző az
előadás menete közben figyelhette tehát
annak előkészítését is, s ez ön-magában
egyfajta elidegenítő effektus. A befejező
harc nem vált az ilyenkor szokásos
közönségaktivizáló feloldássá. Az, hogy a
kenyér lövedék volt, valami furcsa érzést
váltott ki a nézőkből, közösséget vállalt a
szegényekkel, de el is távolodott tőlük. Az
egész produkciót ez az ambivalencia
jellemezte, s ezért lehetett ez az előadás
formájában bolondozó, de lényegében
azon messze túlemelkedő.

Sok szempontból ugyanez mondható el
a bukaresti Nemzeti Színház fiatal
tagjaiból alakult társulat Terentius-be-
mutatójáról. A z androsi lány aligha tartozik
a világirodalom kiemelkedő víg-játékai
közé, de jó alkalom arra, hogy a társulat
megcsillogtassa komédiázóképességét,
miközben a zsarnok „atya" fölött is
elverjék a port. A jól pergő, szellemes
váltásokban bővelkedő komédiában
néhány színész a legjobb román
komikusok teljesítményét megközelítő
alakítást nyújtott. A színészek akroba-
tikusan képzettek, és egy kis túljátszás sem
áll tőlük távol. Ez az előadás volt a
leghagyományosabban színházi ezen a
fesztiválon, ugyanakkor megmutatta, hogy
azok a színészi és szcenikai esz-közök
(bohóckodás, kötélmászás, hogy csak
kettőt említsek), amelyek más elő-
adásokon a produkciók kereteit szét-feszítő
vagy kitágító szélsőséges játékra adtak
alkalmat, itt a darabot szolgálták.

Hamlet a cirkuszban

Több együttes produkcióját ihlette meg
Shakespeare. Völker Spengler egymaga
mutatta be a német Shakespeare-játszás
görbetükrét; az angol Sheer Madness
csoport viszont fergeteges paródiáját adta a
shakespeare-i dramaturgia és szín-játszás
kliséinek. Négy darab - Hamlet, Antonius
és Kleopatra, Macbeth és III. Richárd -
jeleneteit montírozták össze úgy, hogy az
expozíció, a cselekmény-bonyolítás és a
lezárás kulcsepizódjainak azonosságát és
egymásba csúsztathatóságát illusztrálták.
Mindezt harsány, diákos eszközökkel, nem
fukarkodva a bohózati és rémdrámai
elemekkel sem.

A fesztivál kétségtelenül legmaradan-
dóbb élményét az angliai Footsbarn
Theatre Company Hamlet-előadása jelen-
tette. Ez az együttes Cornwall tartomány-
ban dolgozik, és az a célja, hogy olyan
helyeken játsszon, ahova a színháznak
még a híre is alig jut. Sok-sok kísérletezés
után alakult ki az együttes cirkuszi
játékmódja, és sokévi munka után jutottak
el odáig, hogy saját cirkuszsátorral
utazhatnak. Klasszikus bohóc-tréfákat
éppen úgy játszanak, mint gyerekeknek
szóló műsort, és agitációs célú jeleneteket
csakúgy, mint klasszikus drámákat.
Délutánonként a nagyszámú
gyerekközönségnek - s a gyerekérzületű
felnőtteknek - kitűnő bohóctréfák jól
szerkesztett sorát adták elő, esténként
pedig a Hamlet sajátos feldolgozását.
Szabályos cirkuszi környezetben és jó-
részt a cirkuszművészet kifejező nyelvén
közvetítették az erősen megrövidített, de
arányaiban és minden lényeges mo-
mentumában teljes, azaz nem leegyszerű-
sített darabot. A. sztori érdekessége és
izgalmassága került előtérbe, s az, hogy
amit el lehet játszani, azt nem muszáj
elmondani, tehát úgy tömörítettek, hogy a
színházi műveltséggel kevésbé rendelkező
néző is totális élményt kapjon.

A porond mögött található az áttetsző
fekete függöny mögött játszó zenekar,
mellette a cirkuszi kifutót idéző járások.
Hátul kétoldalt emelvények, a királyi pár
szobája balra, Poloniusé jobbra. Három
férfi botokkal, mintha patakot ugrana át,
lendül be a porondra, ők az őrök és
Horatio. Hamlet atyjának szelleme füstök
közepette a porond alól emelkedik fel, egy
kötéllel ki van kötve - föld és ég között
lebegő hatást vált ki. Polonius nyakig
bezárt ruházatú, gyomorbajos figura
(fanyar humorú, ellenállhatatlan komikus
játssza), aki a titkosszolgálat vezetője, s
mint ilyet, állandóan spiclik hada veszi
körül. Ezek a spiclik a király tudtával, de
egyre inkább annak jóváhagyása nélkül
működnek, s nemcsak be-súgó voltukban
léteznek, hanem mintegy metaforikus
formában is: gyakran falat képeznek,
ülőbútort és így tovább. A szereplők
erősen egyénítettek, csaknem típusok
megfogalmazói. Megrendítő Ophelia
alakja, akit egy vézna, magas nő játszik,
félmeztelenül. A csont és bőr meztelenség
eltávolítja a szokásos őrült-figurától
Opheliát, és megemeli, jelen-tősebbé teszi
a lány tragédiáját. Az elő-adás csúcspontja
a sírásójelenet, ahol három vérbeli clown
csodálatosan ki-dolgozott bohócszámot
játszik el. A

shakespeare-i szöveg és a bohócszám
kettős értelmet ad a jelenetnek: miközben
önfeledten nevetünk a bohóc-sír-ásókon,
minden eddigi Hamlet-előadás-nál
mélyebben csap meg bennünket az élet
forgandóságának tragikuma. Az elő-adás
egésze is erre a kettősségre épül, nem
véletlen tehát, hogy a fesztivál egyik
legsikeresebb bemutatójának számított.

Á Hamlethez mérhető nagy közönsége
és főleg szakmai sikere volta Stúdió „K".
két előadásának, a Woyecknek és Genet A
balkonjának. Bár a fesztivál légkörétől
igencsak elütöttek ezek az előadások,
mégis, vagy éppen ezért, nagy feltűnést
keltettek. Egy olyan fesztiválon, ahol a a
produkciók maximum egyórásak, s öt
perccel a kezdés után már csapatostul
vonulnak ki az elégedetlen nézők, a siker
egyfajta mércéje az, hogy a két-, két és fél
órás, magyar nyelvű előadásokról alig
távoztak el. A fesztivál általam látott
előadásai közül egy sem hasonlítható
ezekhez szakmai igényességben, kidol-
gozottságban s főleg gondolatiságban. A
produkciók elemzése nem ennek az
írásnak a feladata, ezt részben már ré-
gebben megtettük (Wloyzeck), részben
külön méltatást kíván ( A balkon).

Ki vagy mi Jango Edwards?

Nem törekedhettem teljességre, amikor a
Bolondok Fesztiváljának néhány elő-
adásáról beszámoltam, de igyekeztem az
esemény hangulatát, lényegét megkö-
zelíteni. Ám ezt megannyi produkció
részletes elemzésével sem lehetne úgy
megragadni, mint a - nevezzük így - Jango
Edwards-jelenséggel. Jango Edwards
ugyanis az, akinek a nevéhez fűződik a
fesztivál ötlete és nagy részben a
realizálása is.

Évekkel ezelőtt Edwards az amszterdami
csövesek, hobók, hippik világának egyik
vezéralakja volt, aki számos
polgárpukkasztó ötlettel bosszantotta a
békés hollandokat, a kíváncsi turistákat, a
hivatalos szervekről nem is beszélve. Öt
évvel ezelőtt néhány hozzá hasonló
életformájú és magát produkáló egyénnel
és társulással, akik a színházat nem
elsősorban művészetnek, hanem életük
közegének tekintették, hozta létre az első
fesztivált, amely évről évre nagyobb
szabású lett - egy időben a hivatalos Hol-
land Fesztivállal. Lassan kinőtték már a
rendelkezésükre álló színházi helyiségeket,
így részben ez is az oka annak, hogy idén,
amikor a Nemzetek Színházával együtt
még kiterjedtebb lett a rendez-
vénysorozat, olyan helyet kerestek, ahol



időben és térben koncentráltan pereg-
hettek a produkciók.

jango Edwards most is a fesztivál lelke
volt, de ez egészen másfajta jelenlét volt,
mint a néhány évvel ezelőtti. Akkor
egyértelműen ellenszínházi jellege volt
minden megnyilvánulásának, a meztelen
fellépéseknek éppen úgy, mint a beat-
zenei show-knak vagy a nonszensz-jele-
neteknek vagy a képtelen ötleteknek. Ma
már Edwardsról könyv jelent meg,
lemezei vannak forgalomban, fogalom-má
vált s egyben annak az establishmentnek
a részévé, amely ellen annak idején
fellépett. Ezen a fesztiválon változatlanul
az ő műsorait kísérte a legnagyobb kö-
zönségérdeklődés, most is bemutatta
egyéni és csoportos számait, de ezek nem
voltak többek monstre, jól körített
szórakoztatóipari produktumoknál. Óriási
zenekar, színes fények, elvisel-hetetlen
hangerő, s a zenekar előtt meg-jelenik a
jó negyvenes, amerikai származású,
korpulens, szakállas Jango, a show- és
businessman. Banánszoknyában táncot
lejt, kipingált férfiak meg-támadják, ő a
banánokkal hadakozik, a támadókat
természetesen legyőzi, s ott marad egy
szál banánnal - a derekán. Ehhez hasonló
jeleneteket ad elő, ezért őrjöng a holland
közönség.

Ez a jelenség pontosan kifejezi a Bo-
londok Fesztiváljának belső ellentmon-
dásait. Mindenekelőtt azt, hogy az újító, a
hagyományossal szemben fellépő művészi
irányzatok hogyan válnak maguk is a
hagyomány részévé. De mivel a Bolondok
Fesztiválján megjelenő színházi
kezdeményezések és jelenségek nem
elsősorban művészi, hanem szociológiai
szempontból figyelemreméltóak, ez a
beépülési jelenség túlnő a művészi ha-
gyományozódás körén. Ezeknek az
együtteseknek a zöme nem azt várja,
hogy hozzájuk menjen a közönség, ha-
nem ők mennek a nézőik elé, ezzel egy
hagyományos és gyakorlatában egyre
kevésbé jól funkcionáló viszonyt változ-
tatnak meg. Közönségüket nem annyira
passzív befogadónak tekintik, inkább
partnernak, együttjátszók, együttgondol-
kodók közösségének. Ezeknek az élet-
formájuk a színház. Nemcsak úgy, hogy
ahol játszanak, ott is élnek, hanem úgy is,
hogy ezek a színházi emberek csak a
színházi tevékenységükön keresztül
tudnak kommunikálni a világgal, az
emberekkel, életükben a valóság és a mű-
vészet összefonódik. Hogy ez mennyi-ben
jó s mennyiben téves, most nem tartozik
ide. De ahogy az életüket is

borzasan, a társadalmi normáknak gyak-
ran fittyet hányva élik, a művészetükre is
ez jellemző, innen is magyarázható a
produkciók formai egyenetlensége, eset-
legessége.

Ennek a fajta színjátszásnak a szocio-
lógiai jellege sűrítetten jelent meg ezen a
fesztiválon, s egyben ez adja jelentőségét
is. Mert ez egyfajta jelzése annak, hogy
változóban van a színház szerepe a
világban. Nem biztos, hogy az Amsz-
terdamban látott utak valamelyike lesz a
színház fejlődésének egyedül üdvözítő
útja, de nem szabad kizárni annak le-
hetőségét, hogy ezek egyike vagy ösz-
szessége ne gyakoroljon jelentős befo-
lyást erre a fejlődésre. S akkor még nem
szóltunk arról a sok-sok formai rész-
eredményről vagy próbálkozásról, amely
így vagy úgy nyilván beépül és ideig-
óráig megtermékenyíti a hivatásos szín-
házak működését is.

N yí l t s á g é s t ür e l em

Aligha volt még olyan színházi esemény
a világon, ahova annyi magyar érdeklődő

művész és nem művész utazott volna,
mint éppen erre a rendhagyó fesztiválra.
Es soha nem volt ennyi csalódott
hazatérő. Azok, akik azt várták, hogy a
régebbi Nemzetek Színháza Fesztiválok-
hoz hasonlóan itt eligazítást kapnak, mi-
lyen legyen az elkövetkező évek színhá-
za, mihez igazodjanak rendezőként vagy
színészként, nem sok hasznosítható ta-
pasztalattal lettek gazdagabbak. Nem
kaptak recepteket, de még csak fogódzó-
kat sem.

Egy szemlélettel lehettek „csupán"

gazdagabbak; a nyitottság, a művészi
szabadság attitűdjének föltétlen vállalását
kaphatták útravalóul, valamint a
tolerancia képességének szükségességét.
Hiszen sokféleképpen lehet és kell szín-
házat (is) csinálni. S akár a szó, akár a
mozgás, akár a tárgyak voltak ezeknek az
előadásoknak vagy produkcióknak a fő-
szereplői, egyben megegyeztek: huma-
nista tartalmakat közvetítettek. Tehát lé-
nyegüket tekintve nem állhatnak tőlünk,
a mi színházi ideáljainktól sem távol.

DEDINSZKY ERIKA

Avantgarde színház
Hollandiában

A Bolondok Fesztiválja keretében meg-
rendezett Nemzetek Színháza igen sok
holland csoportnak is otthont adott, sőt a
vendéglátók alkották a teljes létszám
harminc százalékát, s előadásaik is, az
átlagos színvonalat tekintve, túltettek a
többieken. A holland avantgarde nem-
csak bemutatkozni kívánt, hanem be-
szélni is magáról: míg a különböző cso-
portok a hajógyártelepen játszottak, a
belvárosban a holland Színházi Intézet
tartott négy napon át külön szemináriu-
mot külföldi szakemberek, meghívottak
és érdeklődők részére a kortárs holland
színjátszás történetéről, irányzatairól és
jelenlegi művészi és anyagi helyzeté-ről.
A főbb „iskolák" vezetői is felszólaltak,
majd elméleti előadásaikat példákkal
(film- és videofelvételekkel)
illusztrálták. A szeminárium utolsó nap-
ján pedig a résztvevő külföldi színházi
vezetők számoltak be saját eredményeik-
ről és terveikről. Ez a szeminárium jó
alkalomnak bizonyult, hogy a hollandok
önmagukat szemügyre vegyék, osztá-
lyozzák és „összegezzék" tevékenysé-
güket. Még a fesztivál alatt megjelent
egy fontos könyv is, mely a holland
színházi avantgarde elmúlt tíz eszten-
dejéről számol be: Margetheater in Neder-
land, azaz Peremszínjátszás Hollandiában.

A p ar a d i c s om ak c i ó

Hollandiában a háború után a nagyobb
városokban jelentős létszámú, hagyo-
mányos és költséges eszközökkel dol-
gozó, állandó színházépülettel rendelkező
társulatok alakultak; az állam célja az
volt, hogy minden megyére jusson
legalább egy együttes, s az együttesek
országjárását, előadáskörútjait is szor-
galmazta. Miután azonban a nagy tár-
sulatok-Amszterdamban, Hágában, Rot-
terdamban, Haarlemben, Eindhovenben,
Maastrichtben, Utrechtben és Gronin-
genben - minden pénzt magukhoz szip-
pantottak, kísérletezésre nem jutott sem-
mi. A hatvanas évek elején ugyan a re-
pertoárszínházak lassan és óvatosan
kezdték létrehozni „stúdióikat" és kí-
sérleti részlegeiket (melyekre akkoriban
nagy hatással volt a francia és lengyel ab-


