
világszínház
módjáról külön is lehetne beszélni , a
polgárlét követelte karrier önfeladó
rendszerébe kényszeríti Anna II. emberi
gesztusait, második énjét, akarva-akarat-
lanul tudomásul kell vennünk - e feliratok
szuggerálják -, hogy ez a kancsal morál ma
is eleven, napjainkban is hat. Hogy ez a
fonák erkölcs, divatos szakszóval élve, ma
is „elvárás" a társadalom nem is kicsiny
rétegeiben.

Alighanem ennek köszönhető, hogy az
előadás át tudja hidalni a darabból adódó
egyenetlenségeket. Mert akárhogyan is
nézzük, a hét főbűn kispolgári
értelmezése korántsem azonos színvona-
lon hiteles, meggyőző és igaz. Nem is be-
szélve arról, hogy művészi intenzitásuk
sem azonos... Érthető azonban az alkotó
kényszerhelyzete is: azok közül a
„főbűnök" közül a legtöbb, a feje tetejére
állítva, olyannyira rímelt a polgári hét-
köznapok követendő viselkedésformái-ra,
hogy kedvükért - hogy teljes, kerek legyen
a kép - megérte néhány másikon kisebb-
nagyobb erőszakot tenni. Éppen ez az
előadás bizonyítja, hogy mennyire; a
különböző erősségű pilléreken ugyanis

a feszesre húzott ritmus, a zene diktálta
tempó és nem utolsósorban a színészi
játék jóvoltából - töretlenül feszül a mű
szerkezeti íve, és a hírek, hirdetések
nyújtotta fénytörésben gondolatisága is új
dimenziót kapott.

A Koós Iván tervezte látványvilág, a
főbűnök démonainak maszkrendszere,
Anna II. és a körülötte megelevenedő
bábuk sora az élő színészek jelmezeivel
harmonizál, és ugyanakkor élesen el is
különül tőlük. Az alighanem tudatosan
vállalt panoptikumhatás jól rímel az el-
mondott-elénekelt történetet szemléltető
játékra; a díszlet lehetőséget adott arra is,
hogy egyes képek között kivetített hírek
és hirdetések a színpad két oldalán
vizuálisan is kötődjenek az előadás egé-
széhez.

A produkció sorsa itt is a színészek vál-
lán nyugszik, bár itt, éppen abból adó-
dóan, hogy összehangolt, szinte hibátlan
csapatmunkával járulnak hozzá a sikerhez,
ez talán kevésbé nyilvánvaló. Pedig
egyetlen hamis gesztus, félresikerült
mozdulat az egész előadás igazságát ve-
szélyeztethetné... Éppen ezért sorolom
fel, értékrend nélkül, ahogy a színlapon
következnek, neveiket: Szakály Márta,
Sallai Virág, Erdős István, Kássa Melinda,
Gyurkó Henrik, Elekes Pál, Csajághy
Béla, Kárpáti ,Gitta, Gruber Hugó, Pataki
Imre és Ősi János.

KOLTAI TAMÁS

Mesterség és mítosz

Jegyzetek az aarhusi fesztiválról

Azzal a föltett szándékkal érkeztem az
aarhusi fesztiválra, hogy kimazsolázzam
belőle a színházi eseményeket; a választék
láttán azután - legalábbis részben -
módosítottam eredeti elhatározásomon.
A kínálat ugyanis olyan bőségesnek bi-
zonyult, hogy nem vitt rá a lélek az egy-
oldalú táplálkozásra. Egy dúsan terített,
minden jóval megrakott asztalnál sem
jutna eszébe senkinek, bármennyire sze-
reti is az édességet, hogy - mondjuk -
kizárólag kedvenc pudingjából
fogyasszon. Nem beszélve arról, hogy
manapság a színházat már nem feltétlenül
jellemzik azok a formai kötöttségek, ame-
lyek néhány évtizeddel ezelőtt. A teát-rum
gyakran kiköltözik a színházteremből,
néha az utcára, néha a cirkuszporondra;
más alkalommal a társművészetek
határterületeire merészkedik. Bizonyos
történésekről előkelőbben nevezhetjük
happeningnek is - nehéz eldönteni, hogy
még a színház kategóriájába tartoznak-e
vagy már nem.

Hogy csak egy-két példát mondjak az
aarhusi választékból: a legrégibb ja-pán
hangszeres zene, az ezerháromszáz éves
gagaku önmagában nem teátrális műfaj.
Am ha a zenészek játékához tánc is
kapcsolódik, akkor már a japán szín-ház
ősformájáról beszélhetünk, aminek a neve
bugaku. Ugyanígy modern példa is
kínálkozik. A fiatal Janusz Wisniewski,
akinek Európa kaputt című előadása han-
gos nemzetközi sikert aratott az elmúlt
években, a maga dobozszínpadra állított,
olykor báb-, olykor szoborszerűen
viselkedő szereplőivel, erős képzőművé-
szeti hatást mutat: a színész, mint valami
„eleven tárgy" - vagy ahogy a szakzsargon
mondja: objet - kerül kapcsolatba velünk, a
közönséggel. S nincs-e szolid
színháziasság a karmester mozdulataiban
is, nem áll-e Daniel Barenboim a drámai
tér középpontjában, közvetítőként lépve
föl ama viszonyban alkotó és befogadó
között, amely Bruckner zenéjét hivatott
közösségi élményünkké avatni?

Ebben az értelemben kerestem a teát-
rumi mozzanatokat - a színházat az aarhusi
fesztivál eseményein. Volt miből
válogatnom. Dánia második legnagyobb,

mintegy kétszázötvenezres lélekszámú
városa minden ősszel gazdag fesztivál-
programot kínál a legkülönfélébb mű-
fajokban immár huszonegyedik éve. A
város és közvetlen környéke hazai mű-
vészeinek találkozójaként indult rendez-
vény az idő folyamán nemzetközivé vált,
és egyre terebélyesedett. Az idén már es-
ténként öt-hat zenei, színházi, operai,
ránc-, illetve balettprogram között lehe-
tett választani. Olyan hírességek mutat-
koztak be, mint az Orchestre de Paris, az
operaénekesnő Teresa Berganza, a szí-
nésznő Franca Rame vagy a dán szín-
házművészetet reprezentáló Odin Teatret.
A fesztivál angol származású igazgatója,
David Griffith szerint a jövőben inkább
szűkíteni akarják a programot, vagy
legalább tematikai rendet próbál-nak
érvényesíteni. Erre már most is vallott
néhány jel. Például „A másik Amerika"

címszóval tíz „vidéki" amerikai társulatot
hívtak meg, jobbára kisebb létszámú,
különböző etnikai, kulturális és földrajzi
hátteret képviselő, félprofesszionista
csoportokat, elsősorban a lokális
társadalmi kérdések iránt elkötelezett,
szociologikus vagy folklorisztikus
produkciókkal.

A szó jó értelmében vett teatralitás
mondjuk inkább így: játékosság - a
fesztivál külsőségeire is rányomta a
bélyegét. Az óváros - valójában másfél
évszázad dán építészetét egyetlen helyen
bemutató skanzenfalu - a megnyitás
napján vásári mulatság színterévé vált.
Korabeli jelmezbe öltözött polgárok sétáltak
a macskaköves utcákon, örömlány állt a
nyilvánosház ajtajában, lovas postakocsi
hajtott végig hangos csattogással a szűk
sikátoron, bakján kürtöt fújó, pofasza-
kállas postamesterrel. Időnként egy-egy
sarkon vagy térszerű kiszögellésben kü-
lönféle tánccsoportok, zenészek és ar-
tisták tűntek föl, evezős csónakok járták a
kis műtavat, egyikükben a Kék Duna
keringőt játszották jókedvű muzsikusok, a
másikban a város polgármestere evezett a
dán kulturális ügyek miniszterével, egy
negyven év alatti, könnyed modorú és
fölöttébb csinos hölggyel, akit mindenki
csak keresztnevén, Miminek szólított.
Egyébként korábban ő mondott beszédet
a három éve épült üveg-beton csodában,
a hangversenyek és operaelőadások
tartására egyaránt alkalmas Koncert
Hallban rendezett meg-nyitó ünnepségen.
Beszéde végén rá-ütött a színpad közepén
álló két jókora dobra: az első döngve
szólt, a második nagy robbantással
beszakadt, és hatalmas



füst kíséretében konfetti-tűzijátékot oká-
dott. Így nyílt meg a fesztivál.

Mindezt azért mondom el, hogy érzé-
keltessem az aarhusi hangulatot, oldott-
ság és fölszabadultság játékos légkörét.

Ezt a bohém, amatőr szemléletet azon-
nal fölváltotta a hivatásszerű profi szel-
lem, mihelyt a produkciókra került sor.
Az előadások közös jellemzője a szak-
mai pontosság, az aggályos, cizellált ki-
dolgozás, a magasfokú mesterségbeli
tudás. Ebben nem volt különbség sem a
műfajok, sem a nemzeti színek között. A
japán bugakuegyüttes hagyományos
fegyelme, a táncosok mozdulatainak je-
lentéstartalmat hordozó gesztikussága
éppúgy magától értetődő volt, mint az,
hogy az aarhusi színház dán nyelvű
Chorus Line musicalje hibátlanul össze-
csiszolta a prózát, az éneket és a táncot.
Az Odin Színház rítusának lélegzetel-
állító akrobatikussága senkinek sem
meglepetés, aki valaha is látta Eugenio
Barba társulatát. De a poznaniak cirkuszt,
kabarét, pantomimot és bábszín-

házat egyesítő tragikus burleszkje sem
születhetett volna meg a próbafolyamat
izzadságos heteibe fektetett energiák nél-
kül.

Az eddigi példák - s majd a továbbiak
is - még egy tanulságot kínálnak. Nincs
vagy alig van tiszta műfaj. Próza, zene és
tánc kiegészíti egymást, olykor egy-
másba is olvad. Egyre kevesebb a verba-
litás, s nem tudni, hogy ez csak a nemzet-
közi fesztiválok sajátossága-e vagy álta-
lános színházi tendencia; mindenesetre a
szavak szerepét részben átveszik a gesz-
tusok, a történetet fölváltja az esemény,
az elmondható mesét a rituális cselekvés
- még ha csak a mindennapok banális
rítusa is.

A ceremoniális külsőségek a hagyomá-
nyos japán színjátékformánál, a bugaku-
nál a legtermészetesebbek. Európai néző
számára a ceremónia jelentése megfejt-
hetetlen. Tudós könyvben olvasom meg-
lepődve, hogy ez az ezerháromszáz éves
színház is tartalmazott eredetileg párbe-
szédet, de egyetlen dialógus sem maradt

ránk. Az avatatlan szemlélő ma már csak
lefordíthatatlan kódjeleket regisztrálhat a
szertartásban. Nyilvánvaló, hogy itt min-
den a bevett tradíció szerint működik, a
díszes bokszringre emlékeztető
emelvénytől kezdve a zenészek és
táncosok bevonulásáig s a szigorú
„partitúra" szerint lezajló előadásig. A
muzsikusok rezzenéstelen arccal,
libasorban érkeznek, tekintetük sztoikus
nyugalma a játék során végig változatlan.
A gagaku-zene európai fülnek
meglehetősen érdes ; zavarba ejtő, hogy
egy 1970-ből származó modern
kompozíció sokkal élvezhetőbb a több
száz éves dallamoknál. A szak-
irodalomban leírt, hipnotikus bűvöletet
okozó muzsika, mi tagadás, önmagában
egyre idegesítőbb a percek múlásával. A
táncosok megjelenése enyhít a kellemetlen
feszültségen, ettől kezdve kedvünkre
legeltethetjük szemünket a pompás
ruhákon és az ijesztő álarcokon. Időnk
bőven van. A tánc lassú, a koreográfia
azonos mozdulatokat ismétel. A táncos
fölemeli a lábát, leengedi, elcsusszantja,
majd fél fordulatot tesz, és kezdi elölről.
Lábemelés, csusszantás, fordulat. Közben
megfigyelhetjük, ahogy a jobb kezében
tartott pálcát időnként hozzáérinti bal
kezének két kinyújtott ujjá-hoz. Nyilván
megkülönböztetett jelen-tősége van annak,
hogy a bal csuklójára és ujjai köré tekert,
kis bojtban végződő zsinór a kéz mely
részeit érinti, illetve köti át. Később
ugyanezt látom a többi táncosnál is. A
táncosok száma és ruhájuk
színösszeállítása változik, a koreográfia
alig. Álarc helyett néha sisak fedi a fejet.
Olykor nincs bot a kezükben, de tekin-
tetükkel ilyenkor is követik karjuk lassú
mozgását. Ugyanolyan szertartásos me-
revséggel, egymástól kis távolságot tartva
vonulnak le, ahogy bejöttek. Utólag az az
érzésem, hogy ismerve európai tü-
relmetlenségünket, kímélőre fogtak ben-
nünket. A három gagaku-szám és a n é g y

bugaku-tánc összesen alig két órát tartott.
Szünettel együtt.

A japán együttes napokkal később újra
eszembe jutott. Nem honfitársaik, az
Ondekoza nevű csoport viharos sikerű
föllépte láttán, noha a kizárólag dobokból
álló zenekar látványos akrobatikájában is
volt valami szertartásosság. Hígított,
népszerű formában. Zenészeik inkább
sportolóknak látszottak hatalmas
bicepszeikkel. Kellett is az erő a kisebb-
nagyobb dobok megszólaltatásához. Oly-
kor magasra emelt karral sújtottak le rájuk,
olykor szinte alájuk feküdtek, és testüket
hátrafeszítve ütötték a bőrt. Méte-

Oxyrhincus evangéliuma (Odin Színház, aarhusi fesztivál)



res óriásdobok és normál méretűek rit-
musa felelgetett egymásnak, meglehetős
hangerővel. Megszólaltatóik úgy rohantak
ki-be, hangszereiket cserélgetve, mint egy
cirkuszi ugrócsoport tagjai, épp csak a
„hep!" kiáltás hiányzott. Mindebben
kétségkívül volt valami bombasztikus
teatralitás, ami a hatalmas Koncert
Hallban nem tévesztette el hatását.
Jellemző ellentét, hogy a gagaku-együttes
korábban a Zeneakadémia intim termében
játszott.

Ismétlem, nem is honfitársaik dob-
színházáról jutott pár nappal később újra
eszembe a bugaku-tánc, hanem Eugenio
Barba rituális előadásáról. Az Odin-tár-
sulat produkciója közben ugyanazt érez-
tem, mint az ősi japán színjátékforma
láttán. Hogy olyan szertartás zajlik,
amelyben minden mozzanatnak megvan a
maga jelentése, s én mégis beavatatlan
maradok, mert nem ismerem a kódjeleket.
Elbűvöl a ceremónia pontossága és
esztétikai szépsége, nem kevésbé a töké-
letes kivitelezés - de csak homályosan
tudom, miről van szó. Inkább érzem, mint
tudom. S ez bármennyire a színház javára
válik is, hiszen érzéki élménnyel
ajándékoz meg, egyszersmind zavarral tölt
el, hogy eszmetörténeti művelet-lenségem
miatt gondolatilag nem tudom követni a
színpadi történéseket.

Az előadás, amelynek címe Oxyrhincus
evangéliuma, októberben Budapesten is
vendégszerepelt, tehát látszólag könnyebb
volna beszélni róla. Nehéz elkerülni
viszont a csapdát, hogy a produkcióhoz
kiadott műsorfüzet alapján elemezzük a
látottakat. Nyilván Barba is érezte, hogy
enélkül a legalapvetőbb összefüggésekkel
sem lehetnénk tisztában, hiszen aligha
valószínű, hogy a nézőtéren ülők többsége
ismeri - és a színpadon fölismeri - az
időszámításunk utáni első századokban élő
gnosztikusok megtestesítőjét, a hászid
zsidót, a brazil cangaceirókat, akik új
Jeruzsálemet akartak fölépíteni a
sivatagban, vagy akár a mitikus alakként
föllépő Antigonét és Jeanne d'Arcot. Barba
mindannyiunkat egy misztérium
szereplőivé avat, amely-ben egymásba
olvasztja a korai kereszténység
Egyiptomban föllelt írásbeli emlékeit, a
Bibliát, az ógörög mitológiát, a zsidó
irodalmat, az európai középkort, a
gnosztikus miszticizmust és a szegénység
és igazságtalanság ellen lázadó brazil
számkivetettek legendáriumát. Legtöbb-
jüket eredeti nyelvükön s még inkább a
színházi metakommunikáció pszichofi-
zikai gesztusainak nyelvén. Eszmetörté-

nész legyen a talpán, aki követni tudja a
történést - ha egyáltalán van történés.
Valószínű, hogy az előadás Jó és Rossz
metafizikai harcát, a hamis megváltók
kárhozatát és az új messiások eljövetelé-
nek lehetőségét (vagy lehetetlenségét)
jeleníti meg, napjaink vulgáris erőszak-
tombolásaira is emlékeztető szándékkal.
Minden cselekvésbeli mozzanat, a gazdag
szimbólumrendszer és a pazarul működő
szcenika konkrét jelentéstartalomra utal,
amelynek szálai azonban - legalább-is
számomra - fölfejthetetlenek maradtak.

A játék evokatív ereje azonban így is
lenyűgöző. Ha hajlandók vagyunk pusztán
a megjelenítés esztétikumát értékel-ni -
ami bármilyen képtelenség is, gya-
korlatilag elkerülhetetlen teljes élményben
lehet részünk. Sokkoló meglepetéssel
kezdődik az előadás. Térmanipuláció
ámuló áldozatai vagyunk. A nézőtér
emelkedő padsorai egy valószínűt-lenül
széles kukucskaszínpadra néznek, és csak
a függöny váratlan lezuhanása ébreszt rá,
hogy a mögötte levő, játék-tér gyanánt
szolgáló keskeny dobogó másik oldalán
ugyanolyan emelkedő nézőtér belyezkedik
el, mint a mi oldalunkon. Szemünk
káprázásának első pillanatában holmi
tükörre gyanakszunk, és csak pár
másodperc elteltével realizáljuk a
valóságot. A két fél nézőtér közönsé

gét, persze, úgy kellett beengedni, hogy ne
tudjanak egymásról; ez a profi trükk
azonban csekélység ahhoz képest, amit a
vérvörös drapériával kibélelt küzdő-téren
átélünk az elkövetkező egy és ne-gyed
órában. A drapériák mögül olykor előbújó
kellékek rafinált rendszere épp-oly
pontosan működik, mint a - nem találok rá
jobb szót - „színészi gépezet". A fizikai és
szellemi készenlét alkalmassá teszi a
szereplőket a legváratlanabb és
legbonyolultabb attrakciók végrehajtására.
Időnként olyan az egész, mint valami
mechanikus panoptikum. Komputerizált
effektusok kápráztatnak el, de a masinéria
nem külsőségekben, hanem magában a
színészben működik, tévedhetetlen
pontossággal.

Panoptikumra emlékeztet a poznaniak
előadása, az Európa kaputt is - a címet
szívesebben fordítom így, mint úgy, hogy
Európa vége -, és a műsorfüzet ugyancsak a
Bibliából idéz, akár az Odin Színházé. Ez,
persze, másfajta panoptikum - és másfajta
misztérium. Történelmi és lengyel. Janusz
Wisniewski, az előadás író-ja, rendezője
és díszlettervezője ideák és álmok
panoptikumát varázsolja elénk egy kis
színpadi dobozban - s egyúttal össze-
omlásukat is. Történet vagy cselekmény
itt sincs. Két bohóc vezeti elő a szerep-
lőket a bábuszerűen viselkedő élők és
életszerűen viselkedő bábuk tömbjéből,

A Chorus Line az aarhusi színház előadásában



hogy egy-egy rövid marionettjelenet után
visszafalazza őket a kifejezéstelen arcú
csoportképbe, amely az iskolai osz-
tálytablók beállítását idézi. (Erről mind-
járt eszünkbe juthat Wisniewski meste-
rének, Tadeusz Kantornak Halott osztály

című, stílusiskolát teremtő produkciója.)

Nincs új a nap alatt, mondhatnánk
ironikusan, nemcsak arra gondolva, hogy a
Teatr Nowy előadását már az 1983-as
BITEF és az 1984-es Nemzetek Színháza
közönsége is láthatta Belgrádban, illetve
Nancyban, hanem arra is, hogy a stílusok
önállósultak, függetlenedtek „kitalá-
lójuktól", miközben tartalmilag nem
tudtak túllépni a létrejöttük idején re-
velatív színházi kommunikáció keretein.
A Grotowski-rítust Barba folytatja, Kan-
tor eszközeit átveszi Wisniewski, a köz-
nyelvvé vált forma azonban egyik eset-
ben sem teremt új gondolati revelációt. A
minden tekintetben mesterien kidolgozott
Európa kaputt ugyanarról az atomi-
záltságról, az értékek devalvációs folya-
matáról, az általános széthullás groteszk
tragédiájáról szól, mint Kantor megelőző
opuszai. Mindez semmit sem von le szak-
mai erényeiből, s a fogyaszthatóvá tett
avantgardizmus térnyeréséről tanúskodik.
Az Európa kaputt előadását, bárhol
játsszák, mindenhol megértik, mert nincs
mit megérteni rajta. Elég nézni a kacsázó
konferansziébohócokat, az exhibicionista
törpét, a néma ordításba merevedett
katonabábukkal körbemasírozó
frontkatonákat, elég hallgatni a kuplé-
szerű énekszámokat, hogy az európai tör-
ténelem tragikomikus music hall -hangu-

latába ringassuk magunkat, és fölismerni
véljük saját sorsunk karikatúráját.

Ez a félig feszélyezett, félig elengedett
nézői állapot a realizmus visszavonásá-

nak jellegzetes következménye. A bu-
gaku-színházban, Barbánál vagy akár a
Teatr Nowy előadásában nem tudjuk
pontosan, hogy mit látunk, de az erős
élmény azt tudatosítja bennünk, hogy
valami fontosat. És nem is tévedünk: az
agyunkba épített vevőkészülék, bár nem
mindig tudja dekódolni a látottakat, tu-
domásunkra hozza, hogy a színpadi jel-
rendszer „üzenetet" tartalmaz. A mester-
ség ebben az esetben a mítoszt szolgálja.

A hagyományos színháznál nincs szük-
ség ilyen bonyolult mechanizmusra.
Természetesen erre is volt példa Aarhus-
ban.

A Chorus Line „üzenete" merő tauto-
lógia. Elismerően figyeljük a musical éne-
kelni, táncolni, „alakítani" egyformán
magas színvonalon tudó szereplőit, akik
arról játszanak el egy darabot, hogy mi-
lyen magas színvonalon kell tudniuk éne-
kelni, táncolni és „alakítani" egy musical
szereplőinek. A színház itt önmagáról
szól, éppúgy, mint a helyi operaház
Siegfried-előadásában, amelynek címsze-
replője átgázol a Wotan által kreált ku-
lisszavilágon, hogy végül elérje az egyet-
len realitást: Brünnhildét. Ha a Chorus
Line a mesterség mítoszát teremtette meg,
a Wagner-zenedráma szokatlan rendezői
fölfogása éppen ezt a mítoszt akar-ja
lerombolni. Ebből a szempontból az az
előadás volt a legparadoxabb, amelyet
egy százhatvan évvel ezelőtt, Helsin-
gőrben épült, majd a második világháború
után Aarhusba áthozott és újra föl-épített
színházban játszottak. Az ódon hangulatú,
miniatűr teátrum egy vadonatúj operának
adott szerepet. A művet szerzője - Yngve
Jan Trede - Goldoni Mirandolinájából
írta, tökéletesen hagyományos zenei
formában. Így aztán egy „modern"

operával visszarévedhettünk a
rekonstruált színháztörténeti múltba.

NÁNAY ISTVÁN

Fiatalok műhelye

Színházi találkozó Schwerinben

Megkülönböztetett figyelem kíséri a Né-
met Demokratikus Köztársaságban - s
egyre inkább Európa színházi fesztiváljain
is - a Keleti-tengerhez közel fekvő
Schwerin tartományi színházának előadá-
sait. 1974 óta Christoph Schroth irányítja a
Landestheatert, amely az ő és munkatársai
által kidolgozott program s alkotó módszer
alapján rövid idő alatt egy átlag színvonalú
vidéki színházból az egyik legérdekesebb,
sajátos arculatú és stílusú színházi
műhelyévé vált.

A hajdani hercegi székhely az utolsó
évtizedekben végbement iparosodás kö-
vetkeztében rohamosan terjeszkedett, a
lakosság lélekszáma ugrásszerűen meg-
nőtt. Zömmel fiatalok élnek Schwerinben,
a lakosok többsége a mezőgazdasági
munkát váltotta fel iparira. Olyan szín-
házat kellett tehát itt teremteni, amely a
lakóhelyi és munkahelyi mobilitás terhei-
vel küszködő embereket képes mozgó-
sítani és maga mellé állítani. A Landes-
theaterben olyan előadásokat igyekeztek
létrehozni, amelyek népszerűek, közért-
hetőek, de mindenfajta művészi enged-
mény nélkül képesek szólni a mindenkori
aktuális problémákról. A schwerini szín-
ház nyitott intézmény, nemcsak az elő-
adások idejére várja az embereket, ha-nem
este hattól éjfélig különböző, az
előadásokat kiegészítő programok közül is
válogathat a néző.

Az előadásokban a következetes gon-
dolatmenet erős effektusokkal párosul.
Gyakoriak a meghökkentő vagy annak
tűnő, ám mindig igazolható vállalkozások,
művészi megoldások. A Faust két részét
például úgy játszották nem-régiben, hogy
az Ős-Faust hagyományos feldolgozását
követően a darab második, nagyobb
felének egyes jeleneteiben vagy
összefüggő epizódsoraiban Mephiszto
szerepét más-más színész alakította, olyan
színészek, akik az NDK-ban vagy másutt -
például Finnországban- a maguk színhá-
zában játszották vagy játsszák a szerepet.
Egy másik vállalkozásuk - három külön-
böző görög klasszikus darab egyetlen elő-
adássá komponálása - ugyanúgy nagy si-
kert aratott az NDK-ban, mint a Bécsi
Ünnepi Játékokon vagy Epidauroszban.

Leif Roar (Vándor) és Jorgen Klint (Alberich) a Siegfriedben


