
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-



szurd, Ionesco, Jarry, Beckett, Mrożek,
valamint az amerikai mozgásszínház és
totális színház, a La Mamma Compagny, a
Living Theatre stb.), azonban igazi
elszakadásra és áttörésre nem került sor, a
stúdiók továbbra is a nagy színházak
függvényei maradtak. E helyzet ellen
tiltakozott a 68 táján - a diákforrongások
idején - Hollandiában kirobbanó szín-
házi lázadás, az ún. „Aktie Tomaat"
(paradicsomakció). A függetlenedni, sza-
badon kísérletezni kívánó és a rendes
állami dotációra ezért igényt tartó kis
csoportok tagjai, vagy olyanok, akik új
csoportot készültek alakítani, több ha-
gyományos előadáson a színészeket és a
színházi vezetőket rothadt paradicsommal
dobálták meg. Az akció sikerrel járt. Az
akkori kulturális miniszter, Marga
Klompé kijelentette, lesz ezentúl pénz a
rendhagyó kezdeményezésekre is. Hogy
jó példával járjon elöl, gazdag dotációban
részesítette az épp akkor megalakult első
igazi avantgarde csoportot, az azóta is
nagy sikerrel működő és külföldön is
ismert Werkteatert (a Werkteater előtt is
létezett egy darabig a Theater Terzijde
nevű csoport Annemarie Prins
vezetésével, de anyagi nehézségek miatt
hamarosan fel kellett oszlania; úgy lát-
szik, befogadására akkor még nem volt
elég „érett" a kor!), sőt beleegyezett, hogy
a társulat két évig zavartalanul kí-
sérletezzen anélkül, hogy konkrét ered-
ményt kelljen felmutatnia. Ilyenfajta bő-
kezűség és bizalom ma már a holland ál-
lam részéről elképzelhetetlen. A Werk-
teater után gombamód kezdtek a kísérleti
csoportok növekedni és szaporodni:
egymás után alakult meg a Baal, a Sater,

az Onafhankelijk Toneel (Független Szín-
pad), a különféle agitprop-színházak,
majd a hetvenes évek elején a rendhagyó
zenés színházak, valamint a modern
mozgásszínházak és tánccsoportok. A
hetvenes évek derekán azonban vége
szakadt a konjunktúrának, az állam a
gazdasági válsággal, a munkanélküli-
séggel, a vendégmunkások problémá-
jával, a volt gyarmatok gondjaival, a
növekvő kábítószer-fogyasztással és kör-
nyezetszennyeződéssel volt elfoglalva,
erősödött a női emancipáció és a polgári
ellenállás, parlamenten kívüli akciók,
sztrájkok, szabotázsok követték egy-
mást, a lakásínség és általában az élet
minőségének romlása miatt sűrűsödtek a
zavargások, és egyre súlyosabb gondot
jelentett a bűnözés ; mindezek következté-
ben a művészet támogatása, mely az-előtt
sem állt az első helyen (a holland polgár a
maga kereskedő és kálvinista múltjával
mindig is gyanakodva szemlélte a
művészeket és a művészetet, hobbinak,
léha időtöltésnek tartotta), most végképp
az utolsó helyre került.

Így 1978 után szinte teljesen megszűnt
a kis csoportok, új kezdeményezések
honorálása. Ami a régi lehetőségek közül
megmaradt, egyedül az ún. „projektsub-
sidie", azaz az „egyszeri vállalkozásért
járó szubvenció" volt. Ez a támogatás
jelenleg is létezik: ha valamely kis cso-
port vagy egyedül működő színész,
táncos, pantomimes olyan tervezetet
nyújt be a kulturális minisztériumhoz,
melyet az fontosnak és a modern mű-
vészet fejlődése szempontjából „úttörő
jellegűnek" ítél, a vállalkozás kivitelezé-
séhez dotációt ad. Utána azonban a cso

portnak évről évre újra meg kell kér-
vényeznie a támogatást, akkor is, ha első
vállalkozása sikerrel járt, s termékeny
társulattá nőtte ki magát. A legtöbb kí-
sérletező kis csoport (melyek közül több
külföldön díjakat nyert: a Nemzetek
Színháza Fesztiválon is nagy sikerrel sze-
repelt Hauser Orkater kapta meg nem-rég
például a francia kritikusok által
megszavazott, „az évad legjobb külföldi
csoportja" címet) teljes magára utalt-
ságban, sokszor a nyomor szélén tengődve
próbál dolgozni, több-kevesebb ered-
ménnyel. A holland színházi élet szinte
legnagyobb újító egyénisége a modern
mozgásszínház megteremtője, Martha
Graham és Robert Wilson „rokona": Koert
Stuyf - akinek az egy évben egyet-len
alkalommal megtartott, rendkívüli
érdeklődéssel várt előadására annak ide-
jén már hónapokkal előre nem lehetett
jegyet kapni, s aki egyúttal a mai holland
színjátszás talán legizgalmasabb irány-
zatát, a vizuális színházat is útjára indí-
totta - öt éve nem dolgozik, mert nem
kapott az amszterdami városi tanácstól
csoportja számára megfelelő iskolát és
próbahelyiséget. A már említett Hauser
Orkater együttes anyagi nehézségei miatt
most oszlik fel. Á Baal társulata el-
veszítette saját színházépületét, melyet
tatarozás céljából bezártak, de a munka
elvégzésére nincs pénz; a csoport ván-
dorol, hol itt, hol ott köt ki. A Nemzetek
Színháza előtt egy kimustrált tűzoltó-
kaszárnyában játszottak, a fesztiválon az
egyik üzemrészben, tomboló beatzenével a
szomszédságukban, most pedig, tavaszig,
egy volt raktárépületben mű-ködnek.
Hamarosan megszűnik az ország egyetlen

irodalmi színpada, a Poezie Hardop
(Hangos Költészet), holott számottevő
sikereket ért el a Hollandiában mostoha
sorsú versmondás megszerettetése,
népszerűsítése terén, működését azonban
az állami szervek fölösleges luxusnak
tartják. A magyar származású Châtel
Krisztina, Koert Stuyf legjobb tanítványa,
aki önálló csoporttal rendelkezik, és
Hollandiában teljesen új műfajt teremtett
meg a mozgásművészet és a
képzőművészekkel együttműködő totális
színház terén, az ún. „minimális táncot"

(Philip Glass „minimális zenéje" és Robert
Wilson „minimális színháza" nyomán),
annyira szegény, hogy a plakátjait
kénytelen éjszaka társaival együtt rendőri
engedély nélkül felragasztani, mert a
büntetés, amit kirónak rájuk, ha elkapja
őket a rendőrség (és gyakran el-kapja),
még mindig kevesebb, mint az

A Bart Stuyf Színház Tükrök-előadása



az összeg, amit az engedélyért és a hiva-
talos plakátragasztó munkájáért ki kel-lene
fizetniük.

Az anyagi nehézségek ellenére a kísér-
leti színjátszás mégis jobban virágzik
Hollandiában, mint valaha ( v a g y talán épp
ezért: mintha ezúttal is az a tétel iga-
zolódna, hogy az árral szemben úszni edzi
az izmokat). Milyen fő irányzatokra
osztható fel tehát ez a vonulat?

A vizuális színház

vizuális színház a mozgásszínház, a
táncszínház, a mim és a képzőművészet
keveréke. Rendkívül fontos szerepet ját-
szanak benne a tárgyak, esetleg maga a
helyiség is, melyben az előadás folyik, az
oszlopok, erkélyek, lépcsők stb. a
táncosokkal egyenrangú, sőt nemegyszer
fontosabb szerepet kapnak. Az irányzat
eredete a már említett Koert Stuyf és
felesége, Ellen Edinoff iskolájában
fedezhető fel, melyen erősen érződött a
modern amerikai tánctechnika (Martha
Graham), a Bauhaus tánc- és
színházelmélete (Oskar Schlemmer), va-
lamint a keleti színházak (no-színház),

keleti elméletek és életérzés (Zen-budd-
hizmus, meditáció) hatása. Stuyf előadásai
kezdetben szélsőséges reakciókat vál-
tottak. ki, a legnagyobb elismerést és a
leghevesebb elutasítást. Bár igaz az is,
hogy a mester néha ugyancsak próbára
tette a közönség idegeit. Némelyik pro-
dukciójukban ő is, felesége is, tíz percig is
mozdulatlanul álltak, míg végre el-
kezdődött a zene vagy valami „cselek-
mény". Tánckollázsaik eleve meditatív
alapon jöttek létre. Egy-egy műsoron teljes
évig dolgoztak. Ellen Edinoff a régi
tánciskola egyik sarkában külön sátrat
állíttatott fel magának, és abban élt a
produkció megszületéséig (mintha valóban
gyermeket várt volna), a legteljesebb
visszavonultságban és némaságban.
Miután az alkotópár kénytelen volt
működését abbahagyni, tanítványaik
kirajzottak és önálló csoportokat ala-
pítottak. Châtel Krisztináról már esett szó,
időrendi sorrendben a következő fontos
vizuális társulat Bart Stuyfé, aki mellesleg
Koert Stuyf öccse; Bart Stuyf legújabb
produkcióját sajnos a Nemzetek Színházán
nem mutathatta be, mert a z a csarnok, ahol
fellépett volna, mind-járt a fesztivál elején
gyújtogatás következtében a tűz martaléka
lett, s kellékei porrá égtek. Régebbi
produkciójának kellékeit sikerült
megmenteni, s így kaphattunk némi
ízelítőt munkamódszeréből. S p i e g e l s

(Tükrök) című kompozí

ciójában rafináltan fölszerelt, forgatható
óriási tükrök sokszorozzák, „lebegtetik" a
táncosokat, varázsolják mesebeli labi-
rintussá, feneketlen álomkúttá a helyi-
séget. Régebbi összeállításaiban is már
fantasztikusabbnál fantasztikusabb tár-
gyakat használt: hatalmas szélturbinát,
óriáskígyót (szövetből), „michelin"-em-
berkéket (táncosait felfújt gumiabron-
csokba bújtatta), táncoló gombákat (tán-
cosait dunnákba, párnákba öltöztette),
roppant legyezőket.. .

Fontos vizuális színház a Bewth is
(Bewegingstheater: Mozgásszínház); ez a
csoport, melynek külön „táncos emberei",
„zenész emberei" „képzőmű-vész emberei"

és „irodalmi emberei" vannak - kizárólag
nagy, üres, furcsa helyiségekben játszik:
régi, már alig használt templomokban,
elhagyott gép-csarnokokban, üzemekben,
lebontásra ítélt lóistállókban, dokkokban,
áru-csarnokokban. Totális „színművüket"

minden alkalommal a kiválasztott helyi-
ségre „írják", alkalmazkodva a helyszín
különleges jegyeihez. Ennek épp fordí-
tottja az, ahogy a már szintén említett
Hauser Orkater dolgozik, mely igen te-
hetséges zenészek, kabaréművészek, bo-
hócok, költők és akrobaták egyesülése: ők
a színházban szigorúan saját (nyomasztó,
börtönszerű) életterüket terem-tik meg,
ahol semmi sem stimmel, ahol sem a
természettudományok, sem a logika, sem
a társadalom, sem a mélyebb

emberi természet törvényei nem érvé-
nyesek. Legújabb produkciójukban,
melynek címe Z i e de mannen vallen (Nézd,
hogy hullanak a férfiak), egy minden
perspektíva nélkül jobbra-balra dőlő
bástyafal ez az „élettér". S itt a falak közt
szomorú, mulatságos, értelmetlen és
érthetetlen dolgok történnek : parázs
rockzene robban, több embernyi magas
bárszéken, mint bús parány, magányos
bohóc hegedül, egy kalodába zárt fej elé,
de elérhetetlenül messzire jótékony (vagy
épp szadista) kéz pohár vizet tesz le,
váratlanul árvíz önti el a terepet, a
bohócok az őket állandóan megtámadó,
elgáncsoló, élő tárgyakkal viaskodnak,
festmények lógnak szög nélkül a falon, de
csak akkor zuhannak le, amikor valaki
észreveszi, hogy nincsenek odaerősítve.

Keletkezett még néhány hasonló abszurd
csoport, talán a Hauser Orkater hatására,
de inkább vele egy időben. Ilyenek a
Carrousel, a Penta Theater, a Ka Theater;
ez utóbbi a Nemzetek Szín-házán
Bulgakov A Mester és Margarita-regénye
alapján készült, Djavol című pro-
dukciójával jelentkezett. A táncosok me-
rev, szögletes faruhákba bújva, álarcosan
„mozogták el" az ismert történetet. Külön
említést érdemel egy még a Koert Stuyf-
féle irányzatnál is régebbi iskola, Will
Spoor mimestanár és koreográfus iskolája,
melyből többek közt az ONK Theater is
született. Ma már az ő szín-háza is
képzőművészetinek nevezhető,
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mely fantáziatárgyakat épít be a pro-
dukcióba. Legutóbbi műsorában - mely a
2080. évben játszódik, az emberi civi-
lizáció megszűnése után - az emberek
szerepét fából összeeszkábált, zörgő,
zenélő, csattogó, zakatoló, saját anyaguk
természetéből eredő ritmusra lépdelő
gépfigurák, robot-ősállatok veszik át.
(Jellemző volt, hogy a közvetlenül a
Nemzetek Színháza után kezdődő és egy
hétig tartó rotterdami Poetry International
nemzetközi költőtalálkozó utol-só napján,
miután a vendég költők - hollandok és
külföldiek - sorban még egyszer
dobogóra léptek, hogy hangjukkal,
szavukkal jelezzék: nem létezhet az
emberiség a költészet melege, érzékeny-
sége, mélyebb tudása, a Szó gyógyszere
és lámpása nélkül - váratlanul nagy ro-
bajjal, száraz, fémes és szúette lármával
felvonultak utánuk ugyanarra a dobogóra
az ONK Színház gépemberei, s
elfoglalták a helyüket, mintha csak a
kísérteties jövő képét akarták volna elénk
vetíteni.)

Szinte végtelen ma már Hollandiában a
vizuális csoportok névsora: a Termiek, a
Mekaniek, a Harc Majesteit („Királynő
Őfelsége"), a Beeldend Theater
(„Képszínház": ez kimondottan képző-
művészeti eredetű, két alapító tagja, Justa
Mastbeck és Wouter Klomp, festő, illetve
szobrász) stb. stb. Utolsónak érdemes
szólni még a Dansproduktie elnevezésű
társulatról, mely a Nemzetek Színházán
Lopen című kísérletét mutatta be. A cím
Járásnak vagy Gyaloglásnak fordítható. A
táncosok, mielőtt Bianca van Dillen
vezetésével produkciójukat létrehozták,
hónapokig valóban gyalogoltak, járták az
országot, hogy a gyaloglás
automatizmusát tudatosítsák ma

gukban, s megfigyeljék, milyen mozza-
natokból tevődik össze (a gyalogló ember
mitől fárad el, gyaloglás közben mi
minden foglalkoztatja, ki hogyan gyalo-
gol és miért?). S minthogy a csoport
együtt gyalogolt, így egymás reakcióit is
mérték. Közös élményeikből született
meg a Lopen. A táncosok minden egyes
előadás előtt még mindig legalább egy
órát gyalogolnak, s egymásról nem
tudják, az adott időpontban ki hol, melyik
irányból, melyik ajtón fog belépni a
terembe. Utcai ruhában jönnek be, egy
ideig tovább gyalogolnak, majd lassan a
gyaloglás mozgássá, később tánccá áll
össze. Ekkor azonban már táncruhában
vannak. Az előadás végén lassan vissza-
változnak járókelőkké, felöltik megint
utcai ruhájukat és távoznak. Van, amikor
a közönséget is felszólítják, járjon velük
együtt. E színház „üzenetét" így lehetne
megfogalmazni: ha a néző ráébred a járás
automatizmusára, talán életének sok más,
káros automatizmusára is felfigyel.

Kissé kilóg a sorból az Onafhankelijk
Toneel (Független Színpad), mely talán a
legradikálisabban gondolta végig a vi-
zuális színház eredményeit. A csoport
Rotterdamban működik. Fő gondja a
mívesen kidolgozott stílus. Ez a gond
minden apró részletre kiterjed, még sok-
szorosított kiadványaikra, prospektusa-
ikra is, de főleg az igen esztétikus dísz-
letekre, kosztümökre. Ami a csoport
produkcióiban újra meg újra fellelhető, az
a konstruktivizmus (elsősorban az orosz
konstruktivisták), a dadaizmus, a
Bauhaus, az ezzel szoros rokonságban
álló holland Stijl és a brechti esztétika
hatása. Nem véletlenül ,Stijl a címe a leg-
frissebb előadásuknak is.

Zenés színház

Nem tévesztendő össze az operával, az
operettel vagy a musicallel. Ellenkezőleg.
Az avantgarde zenés színház vagy zenei
színház épp ezekkel a hagyományos, il-
letve olcsó formákkal kíván leszámolni,
mégpedig úgy, hogy nem a már meglévő
zenés színpadi műfajokból indul ki, ha-
nem vagy tisztán a zenéből, vagy tisztán a
színjátszásból.

Az első változatot az ún. „improvizáló
zenészek" képviselik: klasszikus képzéssel
rendelkező muzsikusok, akik vagy
folytatják a klasszikus zenélést, vagy va-
lamiféle jazz- és popkeverékre térnek át,
zenélés közben rögtönöznek, utánoz-nak
és parodizálnak, s zenéjüket egyre
gyakrabban kombinálják rövid jelene-
tekkel, párbeszédekkel, vagyis munká-
jukba színházi elemeket is szőnek. Ilyen
zenészek: Willem Breuker, Maarten van
Regteren Altena, Theo Joling, Louis
Andriessen, Peter Schat; az ismertebb
csoportok: Hoketus, Raffia, De Bam-
sisters, Willem Breuker Collectief. A mű-
faj legtoprongyosabb példája a Flup & Ju
Bedrif és az amszterdami Vuilharmonie
(Fújharmonikusok): ezek ún. anti-
zenekarok, melyek antizenét és anti-
színházat játszanak, a szerte a világban
terjedő Romlást dicsérve és illusztrálva.
Hangszereiket, díszleteiket, kosztümjeiket
hulladékanyagból tákolják össze; feltört,
kisajátított romházakban tanyáznak;
hamisan énekelnek és ripacskodva
játszanak. De a népszerűségük óriási.

Ezzel szemben az újfajta zenés színház
legszínvonalasabb példája a Baal társulat,
mely a színjátszásból kiindulva igyekszik
közelíteni a zenéhez. A Baal „házi
zeneszerzője", Louis Andriessen már a
társulat megalakulásakor kije-lentette:
„Szívesebben dolgozom éneklő
színészekkel, mint színjátszó operaéne-
kesekkel. A színész legalább tudja, hogy a
szöveg, amit énekel, mit jelent." Két
állandó rendezőjük, Frank Leonard és
Lodewijk de Boer több műfajban is
működik; Lodewijk de Boer például
zenész, zeneszerző, színész, színpadi és
filmrendező s nem utolsósorban író. A
Baal a kimondottan prózai produkciók
mellett (Goethe: Tasso Weimarban, J. P.
Sartre: Nyekraszov, Strindberg: Júlia
kisasszony, Peter Handke: Utazás a bodeni
tavon, Botho Strauss: Ismerős arcok, vegyes
érzelmek és Képzelt betegek) kezdettől
kísérletezik a modern operával, is-mert
zenés, illetve prózai műveket radikálisan
átdolgozva, saját képére alakítva
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(Peter Handke: Kaspar, Brecht: Dobszó (az

éjszakában), v a g y teljesen új zenés-irodalmi
kollázsokat hozva létre, melyek-ben a zene
s annak szellemes paródiája mellett a
másik jellegzetesen „holland" tényező, a
vizualitás is (koreográfia, a rendkívül
pontosan összehangolt mozgás, tánc,
élőképek, hangsúlyos tárgyak) nagy
szerepet játszott. Ilyen ön-álló mű volt
Lodewijk de Boer két operája (melyet
maga írt, szerkesztett és rendezett) : az
Orpheus és a Máté-passió, valamint a
mostani fesztiválon is bemutatott George
Sand, melyet ugyancsak De Boer rendezett.
A librettót George Sand saját szövegei és a
kortársak vallomásai, valamint a Sand-
Flaubert-féle híres levelezés alapján Mia
Meijer állította össze, zenéjét Louis
Andriessen szerezte. Az előadás
tulajdonképpen a társulat legjobb
színésznője, Kitty Courbois „juta-
lomjátéka", a produkció az ő egyénisége
szerint szerveződött. Ráadásul a két előző
opera férfiközpontú témát dolgozott fel,
így a társulat tagjaiban fel-merült az igény,
hogy a történelem egy kiemelkedő női
személyiségét is meg-szólaltassák. Arra a
kérdésre, hogy miért-francia hősnőt
választottak maguknak, s miért nem
hollandot, Mia Meijer így válaszolt:
„George Sandhoz mérhető női entellektüel
holland földön nem található. Soha senki
itt nem küzdött olyan féktelen energiával
nemének el-nyomása ellen, mint ő. Holott
Sand nemcsak a nők elnyomása ellen
harcolt, hanem mindennemű
igazságtalanság el-len. Tudatosan vállalta a
forradalmat, majd a forradalmi kormányban
a belügy-minisztériumi sajtófőnök
szerepét, és mivel nagyon sokat
kockáztatott, sokat vesztett is. Épp az
benne a csodálnivaló, hogy kudarcai és
veszteségei ellenére mégis élete végéig
megőrizte derűlátását, az emberbe és az
emberiségbe vetett hitét - szemben a
mélyen pesszimista Haubert-rel. Flaubert
fatalizmusa, cinizmusa, világvégvárása
sokkal közelebb áll hozzánk, mint a sandi
idealizmus. Mégis úgy hiszem, az ő harca
messzebb visz, mint a világból való sértett
kivonulás és köldöknézés, ami manapság
dívik. A világnak szüksége van ránk. S
csak olyanok segíthetnek rajtunk, amilyen
Sand is volt."

Az opera nem Sand élettörténete: alakját,
tetteit főleg tükörképéből ismerjük meg, a
kortársak róla alkotott véleményéből,
másokra tett hatásából áll öszsze a
bonyolult mozaik. S nem is lehet
másmilyen, mint bonyolult, hiszen bo-

nyolult volt a szenvedélyes írónő maga
is, s élete csupa kiáltó ellentmondás:
Maurice és Solange anyja jó anya, ugyan-
akkor gyerekeit megfojtja lármás sze-
retetével; szeretőnek gyengéd és ál-
dozatos, ugyanakkor partnereit folyton
cseréli, és tökéletesség- meg teljesség-
szomjában a lehetetlent követeli tőlük;
idealista regényíró, aki mégiscsak a be-
tevő falatért ír; divathölgy, párizsi és
vidéki szalonok csillaga, de világmeg-
váltó, forradalmár, a szegények vezére és
oltalmazója is; a férfiak előtt bár csak kis
időre - porig alázza magát, holott közben
épp neme felemelésén és felszabadításán
munkálkodik. . . Sand szeszélyes és
változékony alkata hívebb ábrázolásra
talál az előadás zenei szöveté-ben, mint a
párbeszédekben, melyek szólamok és
gyakran megrekednek a gicscses
ömlengés szintjén. A zene viszont
remekül jelzi George fejlődését: dáma-
életét ál-ófrancia dallamok, lázadását a
társadalmi igazságtalanságok és saját női
másodrendűsége ellen álforradalmi
indulók, az előadás végén a George
Sandbábu meggyilkolását és temetését ál-
templomi zene kíséri. S valahányszor a
muzsika már-már átcsúszna giccsbe
vagy épp hagyományos operába, ope-
rettbe, sanzonba -, váratlanul kiderül,
hogy ez nem egyéb, mint önmaga paró-
diája, ami egyúttal Sand túl romantikus,
túl dagályos elméleteit, szenvedélyeit is

finoman megkérdőjelezi. Külön „mazsola"

ebben a nagy keserédes tortában a
színpad négy sarkán elhelyezkedő négy
hangversenyzongora, melyen Sand ze-
nészszerelmei,, Chopin, Liszt és mások
játszanak egyszerre. A hang: szimfonikus
zenekaré. S a komponista célja ki-
fejezetten az volt, hogy úgy szóljon az
egész, mint egyetlen óriási kvadrofonikus
szuperzongora. Az állandóan változó
színpadi hangulat, mely hol hanyag és
játékos, hol görcsös, hol drámai, hol
éppen frenetikus, rendkívüli hajlékonysá-
got, koncentrációt és frisseséget követel a
színészektől, mert modorukat, ének-
stílusukat, mozgásukat szinte percen-ként
kell változtatniuk. És sokat köve-tel a
nézőtől is, aki nem sokat olvashatott
Sandtól, a történetet nem ismeri, és a
szövegben felhasznált irodalmi idézeteket
még kevésbé. Ennek ellenére elég erős az
előadás ahhoz, hogy magával ragadja a
nézőt.

A társulat tagjai, mint nyilatkozatukból
kiderül, kevésbé elégedettek az
eredménnyel, mint a közönség és a kri-
tika. Tudniillik meggyőződésük szerint
kerülik a sztárkultuszt, elsősorban össz-
játékra törekednek, vagyis arra, hogy akár
a darabok esetleges átdolgozása árán is,
mindenki főszerepet játszhasson; ebből a '

szempontból pedig sikerültebb és
sikeresebb produkciójuk a szintén
rendhagyó operává átalakított
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Handke-mű, a Kaspar, melyért tavaly az
az évi legjobb színházi produkció díját is
megkapták. A szikrázóan szellemes,
borotvaéles színjátékban valóban tizen-
három Kaspar Hauser nyüzsgött állandóan
a színpadon, az egyik által meg-kezdett
mondatot egy másik folytatta, egymás
szavába vágva tanulták-szajkózták a
„művelt" emberi nyelvet, és vesz-tették el
egyre jobban rousseau-i értelemben vett
természeti romlatlanságukat, szeplőtlen
ős-önmagukat, felváltva lettek tanárok,
tanítványok, mesterek és szolgák; s ebben
az előadásban is, akárcsak a George
Sandban, a hősök emberré válását és ezzel
párhuzamosan el-gépiesedését elsősorban
a zene közvetítette (szólók, kórusok,
csúfolódó énekes játékok, korálok,
hangszeres intermezzók).

E pillanatban leginkább a régi és kor-
társ német expresszionizmus tárházából
merítenek: téma szerint érdeklődésük a
társadalomkritikába ágyazott lélektan felé
fordul, jobban szeretik a „kinagyítást",
mint például az amerikai vagy angol
„lélekelemzést", saját stílusukhoz is
inkább illik a fauvizmus és az expresz-
szionizmus, mint az impresszionizmus, a
pasztellebb színek. Amellett nagy súlyt
fektetnek a szöveg irodalmi szépségére,
képlékenységére, hiszen az vizualitásra és
zenére is könnyebben lefordítható. Ter-
veik közt olyan darabok szerepelnek, mint
Arnolt Bronnen Anarchia a Sillianbanja,
Thomas Bernard A vadásztár-

saság és A világmegváltó című darabjai,
Botho Strauss Nagy és kicsije, melyet
egyébként a Nemzetek Színházával egy
időben megrendezett Holland Fesztiválon
Peter Stein rendezésében bemutatott a
nyugat-berlini Schaubühne is. De hogy
terveiket sikerül-e megvalósítani-ok, az
attól függ, kapnak-e jövőre is szubvenciót.
Ha nem, úgy a legjobb holland avantgarde
csoport is kénytelen lesz felfüggeszteni
vagy radikálisan le-csökkenteni
működését. Az olyan fel-lépések ugyanis,
mint a mostani Nemzetek Színháza, aligha
jelenthetnek meg-oldást. Találóan írta a
Vrij Nederland tekintélyes baloldali hetilap
zenekritikusa, Wilhelm Schön: „Esett az
eső. A raktárépület huzatos teteje alatt
galambok búgtak. Egy szomszédos
helyiségből kalapácsütések
visszhangzottak. Valami riói
karneválszerűség zenefoszlányait sodorta
felénk a szél. Micsoda idill - a George

Sand bemutatásához azonban ez az egész
varázsos hangulat olyan volt, mint a
büntetés. Zenéje és témája csöndet
igényel, és figyelmet a közönségtől, míg
azok, akik a fesztivált szervezték, az
olyasféle antik értékekre, mint a figyelem
vagy a csend, fittyet hánynak. Az ő
világképük nem terjed tovább a
tábortűznél, a körtáncnál és a modern
idegenforgalomnál, melynek
jellegzetessége az, hogy mindenki min-
denkivel és minden hang minden más
hanggal maradéktalanul elvegyül."

Politikai színház
Érdemes végül szólni a holland avant-
garde harmadik iskolájáról, a társadal-
milag és politikailag kimondottan elkö-
telezett, balos „agitprop"-színházról,
melynek számtalan dilettáns képviselője
van, és nemegyszer a hazai ötvenes
évekbeli sematizmust is elhomályosító,
szájbarágósan és óvodás szinten okító
rengeteg - főleg vidéken, iskolákban,
gyárakban, utcán, piacon, új lakótelepe-
ken, művelődési házakban, egyeteme-ken,
de még templomokban is operáló

rohamcsapata; közülük messze ki-
emelkedik a tíz éve működő Werkteater,
élő bizonyságául annak, hogy a tár-
sadalmi-politikai „üzenetet" élvezhető,
meggyőző, igazi színházi formában is
tolmácsolni lehet.

A Werkteatert Hollandiában még azok is
szeretik, akik egyébként soha nem járnak
színházba, szinte könyvet se olvasnak.
Egyik utolsó produkciójukat, az Opname
(Kórházban) címűt a holland televízió is
közvetítette, ami ugyancsak ritkaságnak
számít, mert a tévében általában nem
sugároznak drámát, majd ugyanennek az
előadásnak a filmváltozata díjat nyert az
idei cannes-i filmfesztiválon.
Előadásaikban főleg aktuális társadalmi
problémákat visznek színre, de nagyon
egyéni módszer szerint: a
problémafelvetést maguk a színészek
kezdeményezik (a munka a csoporton
belül épp olyan demokratikusan, élet-
közösséghez, színházi „kommunához"
illően folyik, mint a Baalban). Saját köz-
napi gondjaikból indulnak ki, s tágítják
azokat általános emberi vagy társadalmi
üggyé. Ennek a módszernek az az előnye,
hogy a hang sehol nem válik gépiessé, az
„üzenet" nem lesz tételes, hanem végig
megőrzi a személyes felháborodás, öröm,
félelem, vágy frisseségét, őszinteségét.
Emellett nemcsak a darab létre-jöttének
időszakában, a „vajúdás" idején, hanem
előadás közben is állandó a rögtönzés,
apró módosítás, a más-más közönségre
való változó reagálás, a pontos összjáték.
A csoport egyébként valóban
kommunában él együtt, még a napi ház-
tartásuk is közös. Darabjaikat együtt írják
és dolgozzák ki, ami elég hosszú
próbaidőt igényel. Közben azt is kutatják,
hogy bizonyos társadalmi csoportokat és
rétegeket, amelyeknek nincsen színházi
kultúrájuk s amelyeket általában
semmiféle művészet nem érdekel, hogyan
érhetnének el, de saját színvonaluk
feladása nélkül. E célból gyakran át-
menetileg vándorszinházzá alakulnak: nya-
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ranta az országot járják, szinte minden
kellék nélkül, mikrobusszal, sátorban lépve
fel, ahol legtöbbször egyetlen
segédeszközük egy ponyva vagy egy
könnyű, összecsukható pódium. Ilyen-kor
„könnyebb" darabokat is játszanak, mint
télen. Híres „nyári" produkciójuk volt a
Feest voor Nico (Nico ünneplése), a Hallo,

medemens (Szia, embertárs!), az Eenzwoele

zomervond (Forró nyári éjszaka). Ami
előadásaikban közös és a legkülönbözőbb
közönségrétegek számára is felismerhető:
a kispolgári erkölcs szelíd, de határozott
ostorozása, az álszentség és a szellemi
renyheség kipellengérezése, lázadás a
rosszul értelmezett „nivellálódás", az
amerikás elszemélytelenedés, elgépiesedés
ellen, az ún. represszív társadalmi
tolerancia („mondd csak, amit akarsz,
úgyis az történik, amit mi akarunk")
jelzése, leleplezése a vezetők és felettesek
„emberbaráti" intézkedéseiben stb. A
Werkteater módszere a karikatúra, a vastag
aláhúzás, a szatirikus tűzijáték. S mindenki
nevet; nevet, míg csak el nem megy a
kedve a nevetéstől, s föl nem ismeri a
karikírozottakban - önmagát!

A Nemzetek Színházán bemutatott
produkciójuk ismét tipikusan holland
jellemvonásokat figuráz ki, de a bohózat
mögött jól felfedezhető a fanyar alap-hang.
A Bosch en Lucht (Erdő és jó levegő) című
előadás cselekménye két síkon halad.
Egyrészt pénzes újgazdagok üres, blazírt,
gyermekded szórakozását, idétlenkedését
láthatjuk Spanyolországban (mely évek óta
a holland tömegturizmus nyaralóhelye),
másrészt egy egészen rendhagyó üdülő
társaságot: szanatóriumba beutalt testi és
szellemi fogyatékos gyerekeket. Végre
egyszer - hála az állami támogatásnak - ők
is nyaral-hatnak, igaz, hogy csak saját esős
országukban, Hollandiában, de mégis „er-
dőben és jó levegőn". Igen, nyaralnak ők
is, de mennyire másképpen! Az elő-adás
mottója: „A hétköznapok taposó-malmából
mindenki ki szeretne szabadulni néha.
Van, aki a verőfényes spanyol tengerpartot
keresi fel, s ott fut szívdobogva ismeretlen
kalandok után. Van, aki szintén elutazik,
csak épp olyan helyre, ahol a magunkfajta
nemigen szokott megfordulni." A két
egymástól elütő társadalmi réteg
összehasonlítása odáig megy, hogy végül
nem lehet tud-ni, kik a szellemileg
fogyatékosabbak:

az idejüket és pénzüket infantilis blőd-
ségekre fordító turisták Spanyolhonban,
avagy a nyomorék gyerekek, kik szűkre
szabott életlehetőségeiket jóval élesebben,
tudatosabban, értékesebben élik meg.

Eléggé meglepett tehát Zappe László
kommentárja a Népszabadságban a
Werkteater e produkciójával kapcsolatban.
Zappe azt írja: „Jellegzetes volt az
amszterdami Werkteater produkciója,
amelyben két cselekmény futott párhu-
zamosan, az egyik egy spanyolországi
csoportos turistaút figuráit és eseményeit
gúnyolta ki, a másik pedig egy testi
fogyatékosokból és elmebetegekből álló
famíliában rejlő meglehetősen extrém
humor forrásokat aknázta ki a helybéli
közönség tomboló tetszését kiváltva.

" (Nép-
szabadság, 1980. június 22. a kiemelés
tőlem, D. E.) Zappe nem csinál titkot
abból, mennyire csodálkozik, sőt elítéli ezt
a tréfálódást. Holott a testi-szellemi
fogyatékosság Hollandiában már régen
nem tabu, sőt a hollandok inkább kissé
átestek a ló másik oldalára: az ún. „el-
lenpszichiátria" egyes képviselői egye-
nesen azt hirdetik, hogy valójában a be-
teg akár idiótának született, akár később
lett elmebeteg -- a normális, az igazi, a
természetes és még romlatlan ember, míg
a túlművelődés és a civilizálódás terméke,
a modern nagyvárosi ember az igazi
bolond. A Werkteater azonban épp nem
ezt a túlhajtott nézetet vallja, s egyszerűen
a szellemi fogyatékost emberként kezeli,
aki szánnivaló, szeretnivaló, de akin --
akárcsak másokon - alkalmasint nevetni is
lehet! Sőt épp a kinevethetősége teszi a
normálisokkal egyenrangúvá, míg a
szánalom, a sajnálat (mely könnyen
lesajnálásba csap át) lealacsonyítja,
kirekeszti, gettóba zárja. Ebből a
meggondolásból jött létre a mindenkori
olimpiai játékokkal egy időben megtartott
„fogyatékosok olimpiája" is, mely épp e
sorok írásakor zajlik Hollandiában. A
Werkteater üzenete tehát így értendő: az
Élet azoknak igazi érték, akik alig

birtokolják, akiknek minden szemernyi
gondolat, érzés, kreativitás, fantázia
meghódítása iszonyatos erőfeszítésbe
kerül. De az Életnek igazán örülni is csak
azok tudnak, akik meg-küzdöttek érte.

PÁLYI ANDRÁS

Dialog Curious George

Robert Wilson új előadása
Rotterdamban

Míg a Bolondok fesztiválja színes és
nemegyszer kétes értékű „underground"

világa az amszterdami hajógyári telepen
kavargott, addig Rotterdam, Utrecht és
természetesen Amszterdam tekintélyes
kőszínházaiban hagyományos, „polgári"

körülmények közt került sor a Holland
Fesztivál rendezvényeire, melyek sorában
a számos zenei és balett-program mellett
néhány érdekes szín-házi bemutató is
akadt: több előadással vendégszerepelt
Peter Stein nyugat-berlini együttese, a
Schaubühne am Halleschen Ufer, s itt
lépett fel a mai színház amerikai
fenegyereke, Robert Wilson is. Első
hallásra talán meglepő e hír, de mielőtt
arra hajlanánk, hogy messzemenő
következtetéseket vonjunk le a Wilson-
féle avantgardizmus elpolgáriasodásáról,
ne feledkezzünk meg a közönséges
pénzügyi szempontokról sem, tudniillik a
Nemzetek Színháza emblémáját is viselő
underground-fesztivál, jelentősebb dotáció
híján, igen szegény rendezvény volt,
Wilson viszont közismerten költséges
színházat csinál. Egyébként oly nagyon
költségeset, hogy a korábban Párizsban
már bemutatott Edisonját anyagi okokból
nem „fogadta" a Holland Fesztivál, s a
Dialog Curious George is, noha az olcsó
wilsoniádák közé tartozik szép pénzt
felemésztett, ami többek közt érződött az
előadásnak otthont adó Schouwburg
borsos helyára-in. Ennek következménye,
az erősen foghíjas nézőtér már önmagában
is el-gondolkoztató: egyáltalán eljutott-e
ez a színház a maga közönségéhez ?

Wilson szereti a lefordíthatatlan cí-
meket. A curious-nak az Országh-féle szótár
szerint három jelentése is van: i. kíváncsi,
z. furcsa, különös, 3. pontos, alapos. Amíg
a nyolcvan-nyolcvanöt perces (tehát a
híres, nagy wilsoniádákhoz képest
meglepően rövid) előadást nézem,
leginkább a különös mellett döntenék: e
valóban rendkívüli George (Christopher
Knowles) körül mágikus világ szerveződik
a színpadon, ám az előadást záró ironikus
szentencia aligha fordítható másképp, csak
így: „Ne légy túl kíváncsi, mert hajt hozol
magadra." Vagy mégis ?


