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Milánói színházi esték

\ milánói szezonkezdés alaphangját a
múzsák kórusa adta meg, bár ezt a színes
hangzást gyakran megzavarta az utcán
kibontott szirénával száguldó rend-őrségi
rohamkocsik, mentők vijjogása vagy
egyes félreeső városrészekben a banditák
fegyvereinek ropogása.

A hagyományoknak megfelelően a mű-
vészi élet nagyszabású rendezvényekkel
mozgósította a közönséget, hívta fel a fi-
gyelmet a valóságos, egyetemes értékekre.
llyenekkel találkozhatott a látogató a
nyolcvannyolc esztendős katalán festő,
Miró munkásságát megismertető kiállítá-
sokon - tizenkét helyszínen -ahol a kép-
zőművészet csaknem minden műfajában
kiemelkedőt alkotó mester festményein,
grafikáin, kisplasztikáin, plakátjain kívül
színpad számára készített díszletterveit is
megismerhette. A programok magyar-
jelenlétre is felhívták a figyelmet. A Sca-
lában a zenei évad, Peskó Zoltán irá-
nyítása mellett Berlioz talán leginkább
teátrálisnak tekintett zenedrámája, a Faust
elkárhása bemutatásával vette kezdetét. A
Cineteca ltalianában, a német Werner
Herzognak dedikált filmszemlét követően
a magyar filmbemutatókat Jancsó Égi
bárány c. műve nyitotta meg, az Obraz
Cinestudio programján pedig Mészáros
Márta, Gyöngyössy Imre, Bacsó Péter
filmjének vetítése szerepelt.

Az évadnyitó gazdag színházi prog-
ramból többek között amerikai társulat
vendégszereplését, szovjet szerző komé-
diájának bemutatóját, a Piccolo Teatro két
nagy sikerű produkciójának felújítását - a
korábban Strehler rendezésé-ben
bemutatott Brecht Jó embert keresünk és
Strindberg Zivatar c. előadásokra utalunk -
Franca Rame monodrámáit az Odeonban,
a Teatro Elfo Szentivánéji álomból készített
rockmusicalját, a Teatro
Filodrammaticiben Tolsztoj Kreutzer szo-
nátáját, a Teatro dell' Artéban Speer Va

dász
jelenetek Alsó- Bajorországból előadását
érdemes itt megemlíteni.

Változatlanul szembetűnő azonban a
modern olasz dráma, a jelen idejű prob-
lematika hiánya. Hogy a művészeti élet
vezetői a kortárs színházat közelebb
hozzák, kénytelenek voltak importálni.

A nancy-i fesztivállal, Európa legrango-
sabb avantgarde színházi szemléjével ki-
alakított együttműködés alapján, a fran-
ciaországi rendezvény zárása után, az ősz
folyamán Szinte emelkedés (Riemersioni)
címen, a milánoi Centro di Ricerca per il
Teatróban a fesztivál csaknem teljes
programját bemutatják, többek között
olyan társulatok részvételével, minta New
Orleans-i The Golden Eagles, a New York-
i The Family, a vermonti Bread anti
Puppet.

A milánói színházak közül a Teatro
Gerolamo -a Scala és a Piccolo Teatro
mellett a város harmadik, állandó tár-
sulattal rendelkező színházi intézménye

kötelezte el magát a kortárs drámák
bemutatása mellett, ami akkor is kocká-
zattal jár, ha kevéssé ismert, hazai szerző
művének színrevitelét jelenti. A kockázat
azonban megnő, ha a szín-ház
Olaszországban eddig még nem játszott
külföldi szerző komédiáját mutat-ja be,
amint az Vaszilij Suksin Váltogatok egy
leánykérés témájára című szatirikus
komédiája esetében történt. A szovjet
szerző Álláspont című novellájából ké-
szített színpadi adaptációnak már a mű-
sorra tűzésével is polémiát váltott ki
Umberto Simonetta, a színház igazgatója
és a darab rendezője. Hogy kifogja a
vihart kavaró szelet a színház vitorlájából,
az előadást a nézőtérről „felszólaló"
színészek közreműködésével, látszat-
vitával indítja, mely ironikus hangon ép-
pen azoknak szól, akik a színháztól azt
kérik számon, hogy orosz, helyesbítés
után, szovjet szerző színművének
bemutatása helyett miért nem milánói
drámaíró alkotását mutatja be. A rendező
nem magyarázkodik, hanem játékkal
kezd, melybe a közönség jó kedvvel
belemegy, a polémia így élét veszti.

És a játék két szimbolikus figura, a
szürkészöld megjelenésű pesszimista és a
rózsaszínbe öltöztetett optimistavitájával
folytatódik. Az első úgy vélekedik, hogy
az életben minden rossz, közönséges és
haszontalan, a másik szerint a valóságot
úgy kell értelmezni, mint az ember
szüntelen törekvését a jobbra, az
igazabbra. Az okoskodó intellektuelekre
jellemző, sémákkal és közhelyekkel tele-
zsúfolt társalgásukat jó kedélyű mágus
szakítja félbe, aki felajánlja a lehetőséget,
hogy véleményük érvényességét az
emberi viszonylatokat jól sűrítő családi
esemény, egy leánykérés bonyodalmainak
számbavételével ellenőrizhessék. Első
esetben a zsúfolt, rideg, városi lakásban
élő félproletár, alkoholizált, elhanyagolt

külsejű figurák nyers durvaságán és kor-
látoltságán keresztül kap a néző nyo-
masztó képet egy opportunista mikrovilág
öntudatlan tehetetlenségéről, az
anyagcsereszinten kialakított életvitel
szemléletesen bemutatott fonákságairól.

A második „demonstráció" az elsővel
merőben ellentétes hangulatú. Az intim
melegséggel berendezett színpadi kör-
nyezetet a megjelenő, fehérbe öltöztetett,
elegáns figurák kiegyensúlyozott nyugal-
ma, a nők csilingelő nevetése otthonos
derűvel tölti meg. Ebben az intellektuel
családi körben kétszeresen hamisan hang-
zanak a lányos család és a kérő és apja
konformista, üres frázisokkal tűzdelt
nyilatkozatai, melyek a konzumálás kí-
sértéseinek ellenálló új ember etikájáról,
az egyénnek a közösségi sors iránti
felelősségéről minden belső meggyőződés
nélkül prédikálnak.

Franca Rame és Gerardo Amado Dario Fo darab-
jában



Miután a mágus próbálkozása is meg-
hiúsul, hogy a maga változatával egy
kompromisszumot jelentő harmadik vál-
tozatot fogadtasson el, a fináléban a ren-
dező az alapjátékot megismételve, hatá-
sos módon a szerepeket megkérdőjelezi
és felcseréli: a szülők fiatalokat, a nők
férfiakat játszanak. A figurák és szerepek
színes zűrzavarában véglegesen nyilván-
valóvá válik, hogy az életet egysíkúan
értelmezni nem lehet, a zöldesszürke
vagy rózsaszínű szemüveg viselete he-
lyett az élet gazdagságára figyelő nyitott
szemekre, világos látásra van szükség.

A vállalkozás kockázatát az jelentette,
hogyan sikerül a rendezőnek az időben és
térben távoli, köznapi környezetbe
ágyazott komédiát a mai milánói nézőhöz
közel vinni. Simonetta feladatát úgy
oldotta meg, hogy az intim kis színpadon
a színészi játékot állította középpontba. A
„moszkovita" hamis képmutatók és a
közvéleményt olcsó eszközökkel
manipuláló figurák jellemzéséhez és le-
leplezéséhez a commedia all'italiana erő-
sebb színeit, harsányabb hangvételét al-
kalmazta - Marisa Minelli túláradóan
buzgólkodó lányos mamáját és Gianpiero
Bianchi megingathatatlan egyked-
vűséggel, rövidre nyesett, erélyes gesztu-
sokkal megelevenített kérőjét említjük --,
és ezzel a könnyűnek nem mondható
átültetést sikerült stilisztikailag megol-
dania, sőt ha a nézőtéren jól szórakozó
közönséget tekintjük, az előadást újabb
értékkel gazdagítania.

Az olasz hétköznapi valóságból indul ki
a Dario Fo-Franca Rame szerzőpár Csak a
lakás, az ágy és a templom című
monológgyűjteménye. A monológok
alaptémája a női sors, a nő és a férfi
ellentmondásos kapcsolata és ennek kö-
vetkezményeként a nő társadalmi kire-
kesztettsége, amire olyan variációk épül-
nek, mint a nő bezártsága - akár az ott-
hon, akár a börtön vagy az ideggyógy-
intézet falai közé - a szexualitás mint a

női kiszolgáltatottság egyik változata, a
külvilági előítéletek, melyek szerint a
három műszak terhei a nő mindennapos
életének természetes részét alkotják, a
kitörés, a kétségbeesett lázadás az előre
elrendelt sorssal szemben. - Az irodalmi
alapanyag, pontosabban a szerzőpár által
eleve színpadi előadás céljából megírt
szöveg, az 1977-es ősbemutató óta
gyarapodott, és az előadóesték program-
ja azóta is időről-időre változik. A mi-
lánói Odeon színpadán, legfrissebb mű-
sorában, Rame öt monológot ad elő. A
Magányos asszonyban a kispolgári házi-
asszony prototípusaként jelenik meg, akit
mint szexuális játékszert, a tulajdonát
féltő férj lakása négy fala közé zárt be,
gondjaira bízva a csecsemőt és nyo-
morék, de nyughatatlan kezű fivérét. A
Mindnyájunknak egy a története allegorikus
mese formában szól a jó partit jelentő
házasságról, és ironizál a nőnek jutott
erotikus-érzelmi szerepről, mely lényegé-
ben a férfinak való teljes alárendeltséget
jelenti. A nő társadalmi kirekesztettségé-
nek ad hangot olykor groteszk, olykor
tragikus tónusban az Egy utcalány vallo-
mása az ideggyógyintézet című monológ.

A középkori olasz színházban „cont-
rasto" elnevezéssel ellentétes, allegorikus
figurák színpadi beszélgetését jelölték.
Ezt a formát eleveníti fel a Kontraszt című
monológ. Bár a színen két szerelmest
látunk, közülük csak a lány beszélhet, a
fiú, lévén hogy éjnek idején lopózott a
lány szobájába, hallgatni kénytelen,
nehogy a házbeliek felfigyeljenek az
idegen férfihangra.

Euripidész tragédiájából merít a Medea
című monológ, mely az ősi umbriai-
toszkán népi színjáték kifejezését eleve-
níti fel. Rame Medeája nem haragból
vagy féltékenységből vetemedik gyer-
mekgyilkosságra, hanem azért, mert az
öntudatra ébredés következményeként a
gyermekekben látja a koloncot, melyet a
társadalom akasztott az asszony nyakába,
hogy erejét minél jobban kihasznál-

ja, hogy sorsát minél inkább a férfi
akaratának rendelje alá. A gyermekek-nek
meg kell halniuk, hogy haláluk árán egy
felszabadult, új típusú asszony szülessen.

Az est folyamán Rame csaknem minden
regiszterben megszólal. Sokoldalú
tehetsége képessé teszi arra, hogy csupán
a legszükségesebb színpadi berendezéssel
- egy asztal, egy dobogó, egy ágy - és
kellékkel, egyszerű vonalú, fehér vagy
fekete ruhában - a színek teljesen
hiányoznak a színpadról - különböző
korok női sorsát megjelenítse. Nem
figurákat ábrázol, nem pszichologizál,
hanem az emberi sors felmutatásával, a
színpadot mintegy katedrának használva,
az elkötelezett feminizmus hangján szól.
Bár döbbenetes az az el-szántság, mellyel
a Medeában a világgal, az asszonyokkal,
férjével szembehelyezkedik, és ismeretes
vonzódása a drámai szerepek iránt, igazi
elhivatottságról Rame a komikus, groteszk
jelenetekben tesz tanúbizonyságot.
Családja régi vándorszínész família,
melytől örökségként becses adományt
kapott, a rögtönzés képességét , ami
párosulva a természetes, spontán játékkal,
mindig segítségére van abban, hogy a
közönséggel néhány pillanat alatt
közvetlen kapcsolatot teremtsen. Es erre
különösen szüksége van mint olyan
színésznőnek, aki a nevettetés, a
színháztörténetben eddig a férfiak által
gyakorolt művészet mellett kötelezte el
magát. A komédia hagyományosan
tekintélyt romboló műfaj, mely ős-idők óta
hangot ad az elnyomottak, ki-rekesztettek
szavának. Franca Rame azzal, hogy
nevettet, hogy a női sors fonákságaira
figyelmeztetve öntudatra ébreszt, egy
kiszolgáltatott réteg helyzetének
megváltoztatásáért, egy társadalmi igaz-
ságtalanság felszámolásáért küzd.

Az évadkezdés változást hozott a
Piccolo Teatróban, Strindberg Zivatar című
drámájának előadásában: a hűtlen feleség
szerepét Francesca Benedettitől a
társulathoz hosszabb távollét után vissza-
tért Valentina Fortunato vette át, a ház-
vezetőnő szerepében pedig az ismert
filmszínész házaspár, Antonella Lualdi és
Franco Interlenghi lánya, Antonella In-
terlenghi debütált. (A szerepet az elmúlt
évadokban Pamela Villoresi játszotta,
akire ebben az évadban, Gassman part-
nereként, Desdemona alakítása vár.) Bár a
közönség Fortunato és Interlenghi
alakítását fokozott figyelemmel kísérte, az
előadás középpontjában változatlanul Tino
Carraro idős úr figurája állt. Ennek

Jelenet a Renaissance Radar című színpadi panorámából



a megfoghatatlan és a szerző ábrázolá-
sában zaklatottan ideges, a múlt árnyai és
a jelen sejtései között ingadozó alak-nak
bizonytalanságát és szorongását, el-
határozott szándéka és emberi természete
közötti összeütközést az eltávozott feleség
váratlan feltűnése világítja meg. Az
asszony visszatérése zivatar előtti
villamossággal tölti meg a színpadot, és a
felvillanó villámok fényében az idős urat
egy sor felismerésig vezeti. Hiába próbált
megszabadulni a társadalmi kon-
vencióktól, hiába választotta a magányos
öregséget, a keresett, békés megnyugvást
nem találja. Ezért a végső elhatározás,
hogy nem marad tovább, ebből a házból,
melyben immáron a csend uralkodik, ő is
eltávozik.

A rendezői varázslat nyomán már az
első pillanatokban létrejön a nézőtér és a
színpad kapcsolata: a nézőtér sötétje
csaknem észrevétlenül olvad bele a
színpadon uralkodó homályba. A fel-
villanó külső fények élességét a házból
kiszűrődő tompa fények ellensúlyozzák, és
a múltbeli érzéseket felidéző zongora-
futamokkal együtt érzékletes hatást kel-
tenek.

Az előadásból hiányzik a totálvilágítás.
A homályból felbukkanó figurák szinte a
néző szeme láttára öltenek testet, de nem
teljes alakot. A fehér kosztüm-ben mozgó
figurákat az éles fény egyet-len oldalról
éri, a fej, a törzs megvilágítása egy-egy
jellemző arckifejezést, egy testtartást, egy
mozdulatot tesz hangsúlyossá. A fénynek
és árnynak ez a változatos játéka festői
hatású, és a vissza-fogott ritmusú színészi
játék drámaiságát, az előadás feszültségét
fokozza.

A színházművészeti kísérletezés intéz-
ményes kereteken belül zajlik, és az újító
tevékenység különböző területekre terjed
ki. A milánói CRT (Színházi Kutatási
Központ) a kísérleti színházi előadások,
köztük külföldi csoportok megismertetése
mellett, laboratóriumi munkát végez, film-
és videovetítéseket rendez, a szín-házi
előadásokat és a laboratóriumi munkát
megörökítő, dokumentációs archívumot
működtet,

Az idei évadban a központ vezetői az
amerikai színház eredményeinek meg-
ismertetését tűzték ki célul. Mintegy elő-
hírnökként, az évadkezdésre meg is ér-
kezett Milánóba a San Franciscó-i Soon 3
csoport, melynek vezetője a festői és
filmes iskolán felnőtt Alan Finneran, aki
előadásában a reneszánsz Róma és az
1980-as Kalifornia szembesítéséből az
erőszak motívumát emelte ki.

A Renaissance Radar címen bemutatott
színpadi panoráma (performance lands-
cape) a színházi látványt, a szereplők
színpadi cselekvését filmes megoldások-
kal és stílusos zenével egészíti ki. A
tengerparti környezetet idéző színpad-
képben három vetítővásznat, öt parti vilá-
gítótornyot, két piramisblokkot, áttetsző,
plexiből készült kiegészítő tárgyakat lehet
látni. A színpadról érkező erős
reflektorozás, a világítótornyok forgó-
dobjáról kivetődő fénynyalábok, a pi-
ramisok szélein futó színes világító füzér
és dübörgő rockzene indítja az elő-adást,
melynek első jelenetében már halk,
reneszánsz lantmuzsikától kísérve, az
1474-beli Róma látható. A vetített képek
tágas kastélyparkban sétáló, vörös
kosztümbe öltözött három női figurát
mutatnak, akik, miután a színpadon
megjelennek, lassú, rituáléra emlékeztető,
kitartott mozdulatokkal három, felnagyí-
tott szívmetszetet döfnek át. Az edény-be
csorduló „vér" vörös színe megteremti az
egész előadás alapmotívumához, az
erőszakhoz illeszkedő látvány-hatást.

A reneszánsz formai eleganciáját érzé-
keltető képek után a kaliforniai tenger
tűnik fel, parti szakaszán meztelen lány
napozik. Ezüstösen fénylő munkaruhában
egy másik lány furcsa, vezetékre
felfűzött, alma nagyságú vörös gömböket
szerel fel a napozó lány testére. Egyetlen
kapcsolókar lehúzásával a vörös labdacsok
szétpukkadnak, a fiatal lány teste vérben
fürdik, a színpadi történést a vászonra
vetített lövöldöző figura képe és
felerősített gépfegyverropogás egészíti ki.

Újra a napozó lányt látjuk: a meztelen
testből tőrben végződő műanyag

csövek ágaznak ki. A piramisblokkok
közepébe, melyekre testrészeket szemet,
nyakat, szívtájat ábrázoló képeket ve-
títenek, két görkorcsolyás nő ceremoniá-
lis kimértséggel és ismétléssel vágja bele
tőrét.

Végül ugyanazt a fiatal lányt áttetsző
falú kádba fektetik, az asszisztensek a
kádba vizet engednek és lefedik. Amint a
vízszint emelkedik, a lány oxigénpalack-
hoz csatlakozó légzőkészüléket kap, Né-
hány pillanattal később a vetítővásznon
egy gyilkos kéz látható, amint a palack
csapját elzárja. A kádban úszó test elő-
ször görcsbe rándul, a hangszóróból
fuldokló öklendezést hallani, majd a test
a víz színére emelkedve mozdulatlanná
merevedik. A fentiek talán elegendőek
annak megállapítására, hogy a Renaissanee
Radar képi-látványbeli analízise azoknak
a trükköknek, lélegzetelállító
machinációknak, melyekkel a hollywoodi
filmgyártók a közönséget manipulálják,
ironikusan leleplező demonstrációja egy
olyan folyamatnak, melyben az
illúzióteremtés az erőszak, a gyilkosság
hitelesítésére szolgál.

Ebben a folyamatban az emberi alak el-
dologiasodik, és pusztán látványelemek-
ből álló mutatvány részévé válik, melyből
hiányzik a valóságtartalom, az érzelmi-
pszichológiai töltés, és hiányzik minden
olyan gondolat, mely a színpadi tér
keretein, a játék pillanatnyi jelen idején
túlmutatna. Nincs nyoma dramaturgiai
előkészítésnek, a színpadon felhangzó
szövegnek csupán hangulati ereje van.

Kétségtelen érdekessége a produkció-
nak a sokféle vizuális és akusztikai elem
felhasználása, a társművészetek - film,
festészet, szobrászat és zene - kifejezési
eszközeinek alkalmazása.

Antonella lnterlenghi és Tino Carraro Strindberg Zivatar című drámájában (Piccolo Teatro)


