
mert a vázlatok és a tervek, de még a ma-
kettek is csak keveset, nagyon keveset
mondhatnak el az előadással együtt élő
díszletekről, e díszletek igazi értékeiről.
Azok, akik látták az adott produkciókat, e
tárgyak és képek láttán valószínűleg
rekonstruálhatják magukban az élményt
és a díszletnek az összhatásban játszott
szerepét, de azok számára, akik először,
és csak kiállításon találkoznak a díszlet-
tel, még a rajzokkal és makettekkel ki-
egészített, alapos tervdokumentáció sem
adhat elegendő információt. Persze, az is
előfordul, hogy valaki nem csak a kiállí-
táson, de a színházban is hajlandó az első -
lényegében statikus - látvány alapján
megítélni a díszletet. A Házmestersirató
előadásával kapcsolatban írta le valaki,
hogy akkora házmesterlakás, mint amek-
korát én terveztem, nincs és soha nem is
volt Budapesten. Ezt én is tudom, tudtam.
De tudtam azt is, amit a cikk írója nem
vett figyelembe, hogy hányféle mozgást,
hányféle kisebb csoportot kell majd az
előadás folyamatában dramaturgiailag a
„helyére tenni" a színpadon. Egyéb-ként
is, a Vígszínház színpada eleve nagyobb,
mint egy házmesterlakás; a tervező
feladata, hogy a nézővel ekkora tér-ben is
érzékeltesse a házmesterlakások
zsúfoltságát. Nem egy valós épület, valós
lakás, hanem egy sajátosan budapesti
szubkultúra keresztmetszetét akartuk a
színpadon megjeleníteni!
 Medgyessy Ferenc mondta egyszer,

amikor valaki egy lovasszobránál kifogásolta a
ló anatómiai arányait, hogy „ .mert nem lú az,
hanem szobor !".

 Találó példázat... De visszatérve az
eredeti kérdésre, nem szeretném azt a be-
nyomást kelteni, hogy a kiállításokról
való távolmaradásomnak elsősorban elvi
okai vannak. Azok a rajzok, amelyekről a
műhely szakemberei pontosan tudnak
dolgozni, nem kiállításra készülnek. Újra
kellene festeni, másfajta igénnyel a ter-
veimet, másként elkészíteni a makettjai-
mat, és ehhez valahogy soha nem éreztem
elég erőt.

- A kiállítások lé jogosultsága valóban
megkérdőjelezhető, de ha már vannak, anya-
gukban mégis ott kellene szerepelnie a Fehér
Miklós tervezte díszleteknek is.

- Elvben mindezt elfogadom, tudom,
talán még bűntudatom is van. De amikor
a konkrét munkára kerülne a sor, nem te-
hetek róla, mindig van valami, valami
olyan, igazi színházi feladat, ami jobban
izgat, és akkor inkább azzal foglalkozom.

KOLTAI TAMÁS

Nyomasztó nyugalom

G iorgio Strehler Strindberg-rendezése

Lukács György 1911-es, A modern dráma
fejlődésének története című könyvében azzal
zárja az August Strindbergről szóló feje-
zetet, hogy a svéd drámaíró szerepe epi-
zód maradt a drámatörténetben. „Gyö-
nyörű epizód, de csak epizód, aminek
nincs folytatása." Hetven évvel később
Giorgio Strehler ezt írja: „A modern
színház születését lényegében Strindberg-
től származtathatjuk."

Nem az utókor bölcsességével akarok
rápirítani a kortársak tévedésére. Annál
kevésbé, mert Lukács egyike volt azok-
nak, akik már akkor észrevették, hogy
Strindberg drámaírói elképzeléseinek ép-
pen a korabeli színház szab gátat. Bizo-
nyára nem véletlen, hogy Lukács felis-
merése a Thália Társaság színházi gya-
korlatából fakadt, amelynek 1904 és 1907
között maga is részese. Érdemes ebből a
szemszögből idézni a strindbergi reform-
törekvések Lukács-féle interpretációját:
„Első követelménye a modern színház
volt. Érezte, hogy hiába érné el irodal-
milag minden célját, félmunka volna,
amíg a színpadot nem sikerült reformál-
nia. Az akkor létező színház, még ha
akart volna, sem bírt volna egy modernül
megírt darabot játszani, meghamisította
volna mindenképpen. (...) Mindenek-előtt
megérezte azt, hogy a mostani szín-ház
túl nagy annak a drámának, amit ő
keresett. Ennek nemcsak az a következ-
ménye, hogy a közönség nagyon is kü-
lönböző rétegekből, összevissza kerül
oda, hanem akusztikája és optikája által
túlzó játékra kényszeríti a színészt; amit
különben Antoine is Strindberggel egy
időben átlátott már. A színház kis mérete,
a rivalda, proszcénium, orkeszter eltá-
volítása, a nézőtér teljes elsötétítése stb.
új, eddig még nem létezett intimitást fog
teremteni színpad és nézőtér között; eddig
csak a színészek és a nézők közt volt -
nem éppen művészi - kontaktus. Meg kell
szüntetni a természetellenes alsó vi-
lágítást, mely a színész arcán egy csomó
fontos vonást elmos, és egy csomó újat,
természetelleneset teremt, mely szemébe
sütvén, akadályozza a szabad szemjáté-
kot, és reflektorokkal való, oldalról jövő
világítással kell helyettesíteni. Meg kell

változtatni a színpad berendezésének
merev szimmetriáját, és fel kell használni
az impresszionista festészet vívmányait, a
festői szabálytalanságokat, a levágást, a
sejtetést. A színészetnek is át kell alakul-
nia, véget kell vetni a súgólyuk előtt való
ágálásnak, az elmenetelek utáni tapsra
való játszásnak; meg kell szűnnie annak a
lehetetlen hagyománynak, hogy a színé-
szek az általuk játszott alak absztrakt jel-
leme szerint maszkírozzák magukat. (. . .)
Mindennek igazi jelentősége az, hogy
véget kell vetni a XIX. század szín-
házában uralkodó színpadi típusoknak.
Ezek nem a drámai stilizálás szükségsze-
rűségéből jöttek létre, hanem a színpadi
rutin kényelmességéből, és lehetetlenné
tettek minden nagyobb gazdagságot,
részletességet és változatosságot a drámai
emberrajzban, egypár karaktersablonba
merevítvén minden kifejezési lehetőséget.
Ilyen színház műsora számára, amelyről
tudta, hogy csak a messze jövő-ben
valósulhat meg, írta darabjait Strindberg.
Es csak ilyen színház bírta volna
eljátszani őket."

Lukács 1906-7 telén írta könyvét. 1907-
ben nyílt meg Stockholmban Strindberg
Kamaraszínháza, amely százhatvanegy
nézőt tudott befogadni. Strindberg négy
darabot írt a színháznak, négy úgynevezett
kamarajátékot, köztük a Kísér t e t szonátát .
Az első, amely - mint vala-mi zenemű - az
„opusz I." jelzést viseli, a Zivatar.

A milánói Piccolo Teatro előadásán
csakugyan zeneműként, sejtelmes, moll-
hangnemben írt, lefojtott tételként bon-
takozik elő a hosszú egyfelvonásos. A
nézőtér meglehetősen sötét a közönség
érkezésekor, keresgélnünk kell helyünket,
a számok alig látszanak a székek
támláján. A jobb oldalon félig elbontott
rivalda miatt úgy tetszik, mintha a szín-
pad és a nézőtér egybeépült volna; az
elbontás helyén, a nézőtér és a színpad
szintje között „félúton", külön játéktér
nyúlik előre, fekete-fehér négyzetlapos
padlója teraszt sejtet. (Csak később derül
ki, hogy valójában a háttérben látható ház
egyik szobáját vetítette ki a díszlet-
tervező, Ezio Frigerio.) Baloldalt, már a
színpad szintjén, fehér pad áll, háttám-
lájával fordul felénk. Néhány lépcső vezet
a házhoz, a cselekmény színhelyéhez. A
ház homlokzata (bal hátulról jobb előre)
átlósan metszi ki a színpadi teret. Szürkén
és tompán derengenek az abla-



világszínház
kok, néhány egyszerű bútordarab sejlik át
mögöttük, az üvegen egy takarásba állított
kis fa tükröződik vissza. (Nem tudni, hogy
valóban tükröződik-e, vagy az ablak mögé
állították, s csak az a be-nyomásunk, hogy
tükörképet látunk.)

Á sejtetés, a homály, a titokzatosság,
amely a színpadképből árad, pontos
megfelelője a történet sejtelmességének -
ha egyáltalán beszélhetünk történetről.
Valójában történés helyett egy külső és
belső állapot párhuzamos rajzát kapjuk,
amelyben a címbeli zivatar metaforikus
motivációja a rejtett történéseknek, ha-
sonlóan A vihar című Shakespeare-drá-
mához. (Strehler maga is hivatkozik A
viharra, amelyet korábban rendezett, sőt
némi párhuzamot is von a shakespeare-i
sziget-világ és a strindbcrgi sziget-otthon
között. Jellemző apróság egyébként, hogy
a két darab címét - olaszul Tempesta illetve
Temporale - a színházban dolgozók is
összekeverik időnként: a bennünket
útbaigazítók egyike a Shakespeare-dráma
címét említette, amikor jegyeink iránt
érdeklődtünk.)

A zenei hasonlat mellett eszünkbe jut-
hat egy festői is: Giorgione vászna, A
vihar, amely tulajdonképpen a vihar előtti
feszültséget ábrázolja. Strehler elő-
adásában ugyanúgy tornyosul a feszültség,
mint Giorgione festményén tornyosulnak a
komor felhők, holott az előtér-ben, a fialak
körül még nyugalom honol. Nyomasztó
nyugalom. Strehler szavaival:
„Szorongásos várakozás a nyárvégi
zivatarra, amelyet csak olykor szakít meg
egy-egy távoli dörgés, és amely ha
megérkezik is, csak fenyeget, de nem öl,
nem változtat semmin, nem mos tisztára,
nem hoz megoldást azok számára, akik
várták."

Á „főalak", aki a vihar előtti szél-
csendben, a múlt tornyosuló felhőivel a
háta mögött a fehér padon ül: az űr

Strindberg így nevezi. Ő lakik a ház
középső szintjén. Közel jár a hatvanhoz.
Nyugdíjas. Egyedül él. Van egy házve-
zetőnője, Louise. Időnként eljön hozzá
látogatóba a bátyja, letelepednek a padra,
beszélgetnek. az Úr valaha nős volt, de
elvált, van egy lánya, valószínűleg az
egyetlen lény, akihez - legalább az emlé-
keiben - kötődik, és aki jelenleg az any-
jával él. Az alsó emeleten egy cukrász
lakik a lányával és csaknem vak feleségé-
vel. Az Úr lakása fölött ismeretlen em-
berek élnek, néha vörös fény szűrődik át
az ablakon, bentről szóváltás hallatszik,

gyanús idegenek járnak-kelnek a kapu-
ban.

A vihar - mint oly gyakran Ibsennél és
Strindhergnél - itt is a múltban lap-pang.
Menekülés egy rossz házasságból, amely
csak a születendő gyermek miatt jött
létre. S a volt feleség természetesen újra
fölbukkan. Ez a fölbukkanás oldja meg a
felső lakás mindeddig egy bűnügyi
történet izgalmát sejtető rejtélyét. Á felső

lakásban ugyanis az asszony lakik új
férjével, aki valami játékkaszinó-félét
rendezett be otthonában, és erkölcsi
züllés-nek teszi ki mostohalányát. Gerda,
a volt feleség most a régi férjéhez
menekül a második elrontott hájasság
gyötrelmeiből - a visszatérés és a közös
gyermek meg-mentése reményében. Az
Úr azonban már az élete végéig szóló
nyugalmat, a magányt, az öregséget
választotta. Ez

Jelenet Strehler Zivatar-rendezéséből (milánói Piccolo Teatro)



akadályozta meg abban is, hogy felesé-
gül vegye Louise-t, a csendben mellette
élő házvezetőnőt. Gerda betoppanása
most ezt a nyugalmat háborítja föl. Újra
fölszikrázik közöttük a szenvedély - ter-
mészetesen a gyűlölet, a meg nem értés
egymást tépő szenvedélye. Újra fölsza-
kadnak a régi sebek, sőt újak is támad-
nak, mert kiderül, hogy Gerda valami-
kor az Úr bátyjának a szeretője volt. A
benti összecsapást a kinti zivatar kitörése
kíséri. Majd minden újra lecsöndesül, az
asszony elmegy, az Úr lassan
megnyugszik, az eső eláll, s csak az
ügyet lezáró hírről értesülünk : Gerda a
lányával együtt vonatra ült, és elutazott
az asszony vidéken élő anyjához.

Strindberg a Zivatar írásakor ötven-hét
éves, annyi, mint drámájának fő-alakja.
Az életrajzi adatokból arra követ-
keztethetünk, hogy a történet harmadik,
Harriett Bosse-val kötött házasságára
utal. Az autobiografikus momentumok
csaknem minden Strindberg-drámára jel-
lemzőek, de az is nyilvánvaló, hogy ezek
a drámák szétfeszítik az önéletrajzi kere-
tekét, és a polgári család, a polgári élet
általános konfliktusait ragadják meg.
Strehler „polgári pokolnak, kéngőzös,
korlátolt, álnok világnak" látja a Ziva-
tarban ábrázolt miliőt, „ahol a magány és
az üresség uralkodik". A dolgok
hátterének ismerete csakugyan ezt az
érzést kelti bennünk. Az Úr azt hiszi,
hogy minden szerepétől sikerült már
megválnia, amelyet a társadalmi
konvenció a nyakába varrt, de az otthon-
sziget békéje még egyszer fölborul
körülötte. A csöndes rábeszéléssel
házasságra biztató, szerető fivér egykor
feleségének szeretője volt. A feleség a
régi férjhez menekül az újtól, aki abban a
pillanatban már maga is szökésben van
új szeretőjével. S a viharmotívum egy
másik szinten - akár a Lear királyban -
még egyszer megismétlődik. A
szuterénben lakó cukrász lánya egy
hirtelen támadt szenvedély hívó szavára
megszökik otthonról, majd a „zivatar"

elmúltával váratlanul vissza-tér. (A
közvetlen ok igen prózai: nem kapott
első osztályú vasúti jegyet.) A cukrász
mindebből alig vesz észre bár-mit is:
furcsa, szinte érthetetlen párbeszédet
folytat félig vak és vaksága mellé
süketségre is vágyó feleségével. Meta-
forát sejthetünk ebben is? „Fent" és
„lent" ugyanaz a motívum ismétlődik. A
cukrászék különdrámája „vakok és
süketek világához szóló kíséret", írja
Strehler.

Ebben a strindbergi játékban banali

tás és költészet ötvöződik, ezért is nehéz
eljátszani. Tisztán technikai értelemben
megnehezíti az előadást, hogy az írói
instrukció szerint egyszerre látjuk a ház
homlokzata mögötti és a ház előtti tör-
ténéseket: a „kintet" és a „bentet".
Mindez egyidejűleg misztikus és reális,
homályos és éles, életszerű részletekben
gazdag és filozófiai jelentéseiben elvont.

Strehler érdekesen elemzi ezt a kettős-
séget: „Ebben a színházi mesében meg-
található a gőzök kel teli nyár meleg jege,
itt van az élet minden poros, apró holmija
- kesztyűk, gombok, sétapálcák,
időtöltéshez szükséges sakktábla -, és itt
kellene még állniuk a majolika kályhák-
nak, bekeretezett arcképeknek, megpen-
dülő ingaóráknak és az üvegeken tükrö-
ződő pálmáknak. Ezt a megszámlálha-
tatlan színpadi kelléket Strindberg gon-
dosan fölsorolja, mintegy az elrettentő
üresség érzékeltetésére, majd számos
jegyzetében elhagyásukat javasolja. Vég-
ső eligazítása: »Jobb, ha a színen nincs
semmi.« Vagy: »Jobb, ha a színészek egy
függöny előtt, széken ülve, asztal mellett
játszanak. « Továbbá megállapít-ja, hogy
a legszebb szoba, amit színpadon valaha
is látott, éppen a Zivatar díszlete volt:
»Üres szoba, kályhák, ajtók, ablakok
nélkül.« Az ellentmondásos
megnyilatkozás egyike azoknak a két-
ségbeesett strindbergi próbálkozásoknak,
melyekkel megkísérelte áttörni a kora
drámaírói módszerei által szabott korlá-
tokat, ezáltal túllépni azokat a határokat,
amelyeket a dolgok és cselekvések
naturalizmusa jelentett, s ami miatt a
teljes kifejezés lehetősége helyett csupán
bizonytalan felvillanások és intuíciók
érzékeltetése volt lehetséges."

A polgári atmoszféradráma és a „na-
turalista" zivatar kettős feszültsége va-
rázslatos módon jelenik meg Strehler
rendezésében. A legszorongásosabb „öt-
let" a szoba kivetítése az előtérbe. Az
egyik jelenetben még az ablaküveg mö-
gött látjuk az Úr elmosódó alakját, amint
egy széken ül, a következő pillanatban,
alig néhány másodperces sötét után a
szerepet játszó Tino Carraro már az
előtérben ül, ugyanabban a testtartásban.
Némely jelenetben a szereplők megkettő-
zésére van szükség. A varrogató Louise
finom ívben meghajló alakját egyszerre
látjuk az ablak mögött és az előtérben.
Az. „árnyék" és a színésznő testtartása
azonos, a varrótűt emelve lassan mozduló
kezek útja, sebessége, hajlása tökéletes
szinkronban van egymással; arra
gyanakszunk, hogy a tisztes távolság

ban és tisztes szintkülönbséggel egy-
másnak háttal ülő két nő valamiféle tük-

rön vagy tükörrendszeren át látja a má-
sikat - de ellenőrizni nem tudjuk gya-
núnkat.

A mozdulatoknak, a gesztusoknak,
magának a jelenlétnek itt esztétikai értéke
van. A Louise-t játszó Pamela Villoresi
egyik alkalommal balról jobbra át-megy a
színen, karján hófehér, frissen vasalt
ágyneművel: szinte érezzük a damaszt
szagát s azt az élétet, amely egy
lehetséges jövő ígérete lenne az Úr szá-
mára. A jövő azonban azzal a másik
metaforával is jelen van a darabban,
amelyet a cukrász felesége képvisel, s
amelynek félelmes tudata elől jobb vakká
és süketté válni. (Luciano Codignola, a
darab olasz fordítója fölhívja a figyel-
münket Strindberg tér-idő rendszerének
hármas fölépítésére. A felső lakás a múlt,
az alsó lakás a jövő, középen a jelen,
amelyről az Úr nem akar tudni, mert
„szabadon, szerelem és barátok nélkül
akar élni, s nem akarja, hogy érzelmeire,
rokonszenvére bárki számot tarthasson".
Vagyis lassan el akar szakadni az élettől,
„mint ahogy a vásott fog is el-válik az
ínytől, fájdalom nélkül".)

Tino Carraro, aki az Úr szerepét játssza,
sorra alakította a nagy szerepeket Strehler
előadásaiban (köztük Lear királyt).
Nyugalom és belső szorongás, erő,
méltóság és gyöngeég, esendőség
ötvözetéből „állítja elő" a figurát. Való-
jában egy öregséget választó férfiról van
szó, aki még nem öreg. Az Úr lelkét és
szívét belső forrongás feszíti, mint a
cukrász tizennyolc éves lányát, aki föl-
lángolt valami kalandor iránt. Az Úr
bensejében még nem hunyt ki az élet
ösztöne, miközben lelkét már régen ki-
kezdte az élet csömöre. De belül izzik va-
lami megfoghatatlan vágy, fantáziaképek
gyötrik, egyszerre vonzzák és taszítják, s
a belső poklot, amelyre Strehler is utal,
olyan strindbergi „reális szimbólumok"

támasztják alá, mint a cukrász odalent
izzó kemencéje, amelynek üstjében
valami vérszínű fortyog - odafönt pedig a
lefüggönyözött lakás mögül elő-pirosló
bordélyszerű fény.

A vészjósló nyugalmat, a lefojtott izzást
bámulatosan érzékelteti az előadás. A
szereplők tiszta fehérben járnak, kivéve a
volt feleség, Gerda, akit a színésznő,
Francesca Benedetti sötét ruháján és sö-
tétre árnyékolt vonásain túl a játék túl-

zóan evokatív erejével, hisztérikus szen-



vedélyével, vad gyűlöletével is megkü-
lönböztet a rendező. A strindbergi nő-
gyűlölet tökéletesen érthető ebből az
alakításból: Gerda személyes tragédiája az
elviselhetőség határáig fokozva, ele-
mentáris borzalmat keltve jelenik meg
előttünk. Erre a valóságon túli dimenzióra
figyelmeztet Strehler: „A Zivatar t egy
másik, egy »valóságon túli« dimenzióban
is vizsgálni kell, úgy, mint az emberi
létezés valamiféle olvasztótégelyét, a maga
belső és külső bugyraival: intézmények,
család, szerelem, lehetséges és lehetetlen,
megértés és meg nem értés.
Mindenekfelett pedig a magunk és a
mások valóságának felismerésére való
képtelenség. Itt a költészet szenvedélye
világít át mindent. Itt a gyűlölet, a szere-
lem, az emberi érzés örök játéka zajlik,
Strindberg szavaival: az emberi szív
mélységei tárulnak föl. A bútorok többé
nem egyszerű berendezési tárgyak, ha-nem
ebben az egyetemes ürességben lebegő
titokzatos »dolgok«, a barométerből tőr
vagy a múló idő szimbóluma lesz, a
sakkparti az életben folyó-játszma
jelképévé válik, melyhez »elegendő a
figurák lépésformáit ismerni, a többi már
magától megy«, a pálma árnyéka
acélkorbáccsá keményedik, és rendeltetése
a test meg a szív megkínzása, a csillár
maga az éjszakai bűn, és közben a
zongorák maguktól megszólalnak, a pia-
nínó hangja a csillagokig száll, és egy eső
áztatta esernyő a teljes emberi fájdalom
szétbomló groteszkségére emlékeztet.
Ezeknek a mindennapi tárgyaknak és
ezeknek a szintén tárgy formájú embe-
reknek a története a T. S. Eliot emlegette
Átokföldjén a magnézium fényétől
világosodik meg, és olyan egyetemes je-
lentést kap, amely mindannyiunkra ér-
vényes, mindannyiunkat fölkavar."

A magnéziumfény valóságosan is meg-
jelenik Strehler rendezésében, valahányszor
a villám egy-egy pillanatra megvilágítja a
színpadot. Csakugyan valószínűt-len és
földöntúli ez a fény, s az előadás külső
képének gyarló leírásából az olvasó talán
teátrálisnak vélhetné a látványt. Holott ez a
kegyetlenül hideg villanás, rafinált vizuális
és akusztikai megszerkesztettségében, maga
a kijózanító realitás mindannyiunk
menekülő énje számára.

NÁNAY ISTVÁN

A ráció karneválja
Velencében

Több évszázados hagyományt újítottak fel
az elmúlt években Velencében, a far-
sangot lezáró népünnepély, a több napig
tartó karnevál hagyományát. Elsősorban a
velenceiek és a város környékéről valók
tömege hömpölygött és araszolgatott
reggeltől késő estig a sikátorok és terecs-
kék labirintusában, de Itália minden
részéről is özönlöttek a fiatalok és idő-
sebbek, hogy részt vehessenek a maskarás
vigasságokban, a maguk megmutatásának
ceremóniáiban, s részesei lehessenek
azoknak a rendezvényeknek, amelyek
mindenekelőtt a télen pangó idegen-
forgalmat voltak hivatottak fellendíteni. A
sok látványosság és szórakoztató program
egyike csupán a színház. Tavaly még
főleg a hazai színházak bemutatkozására
került sor, idén viszont nemzet-közivé vált
a Biennálé által szervezett találkozó, sőt a
Nemzetek Színháza emblémáját is viselte
a rendezvény, jelezve, hogy a Nemzetközi
Színházi Intézet a nevét adta ehhez, és
vélhetően némi

aligha túl sok - anyagi támogatását is.
A színházi találkozó - nevezzük fesz-

tiválnak? -. tematikus volt, tematikáját
legszemléletesebben a mintegy tucatnyi
plakát egyike fejezi ki: egy reflektor
fényköréhen Voltaire csúfondáros szobrát
babérkoszorúval ékesíti Arlecchino, azaz
az itáliai komédia tisztelettel és ön-
tudattal adóz a francia rációnak, hogy
aztán közösen ünnepeljék az ész vigassá-
gát. Tehát zömmel XVIII. századi, a fel-
világosodás korabeli szerző - mint Gozzi
és Voltaire, Diderot (három darabbal is!)
és Mozart, Moratin és da Silva -
mutatkozott be a színpadokon, és persze
mindenekelőtt Goldoni, akinek négy da-
rabját is láthatta a közönség.

A mintegy húsz bemutató a város négy
színházában és számos, előadás céljára is
kitűnően használható volt refektóriumban,
paloták előcsarnokában zajlott, sőt a
francia Gruss család cirkusz-sátra
betöltötte a velencei viszonylatban nem
kis St. Angelo teret. Az együttesek
legtöbbje természetesen olasz volt. De
megfordult Velencében a leningrádi
Jacobson Balett, a varsói Teatr Drama-
tyczny, a francia TSE csoport, a Cabaret

Voltaire, a Cirque Gruss, illetve a Farid
Chopell együttes (mely a tavalyi amszter-
dami fesztiválon is szerepelt), a New
York-i Nyugati Szél Futurista Színházi
Együttes, a portugál Cooperativa Hel-
zapoppin, a spanyol Els Comediants és a
Compania de Acción Teatral, a glasgowi
The Citizens Theatre, a frankfurti Theater
am Turm - s a sor korántsem teljes,
például a sok szabadban, programon kívül
fellépő együttes miatt sem.

Meglehetősen vegyes tehát a kép, akár a
résztvevők, akár a bemutatott szerzők
nemzetiségét vagy a darabok műfaját,
értékét nézzük. Egyben volt egységes a
fesztivál: a középszerűségben, a
fantáziátlanságban.

Ha egy színházi fesztivál egy bizonyos
kort és stílust választ központi témájául,
akkor joggal feltételezhető, hogy azért
teszi, mert mustráját kívánja adni azon
produkcióknak, amelyek a választott kor
és stílus kihívására születtek. Joggal
feltételezhető az is, hogy éppen korunk
pangó színházművészetét ihlethetné meg
a XVIII. század művészete, a racionaliz-
mus és az irracionalizmus különféle
módon megnyilvánuló ellentéte. Am a
feltételezés hamisnak bizonyult, a látott
produkciók arról tanúskodtak, hogy az itt
felvonultatott művészeket alig érintette
meg a felvilágosodás századának lehelete,
s vagy csak formálisan, a darab-
választással kapcsolódtak a korhoz, vagy
igencsak megkérdőjelezhető értékű --mert
többnyire túlhaladott, lejárt - formai
„újításokkal" igyekeztek a mába emelni a
háromszáz éves műveket. De akár így,
akár úgy közelítették meg választott
témájukat és a drámákat, művészi,
szellemi izgalmat egyik változat sem
nyújtott.

Ez az általános benyomás egyként ér-
vényesült a bájos műkedvelésben és a
nagy technikai apparátussal, profi módon
létrehozott produkciókban. Lássunk
minderre néhány példát.

A Compagnia Teatro di Venezia A
chiogg ia i cs e t epat é ja pontosan olyan volt,
mint egy lelkes önképzőköri elő-adás. Az
eredetileg egyházi célokra épült, mára
már megkopott barokk teremben
dobogókon, festett kulissza-díszletek előtt
játszottak, alig ügyelve a járások
logikájára, a szituációkban rejlő színi
lehetőségekre s más színházi kötött-
ségekre. Alig lehetett megkülönböztetni a
játszókat és a nézőket; a néző-téren
ugyanúgy jelmezesek, maskarások ültek,
mint a színpadon, s a szereplők ugyanúgy,
ugyanazokkal a hétköznapi --


