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A színháznak meg kell kapnia
a maga terét

Beszélgetés Karl-Ernst Herrmann
díszlettervezővel

Karl-Ernst Herrmann 1936-ban szüle-tett.
A nyugat-berlini Képzőművészeti
Főiskolán szerzett diplomát Willi Schmidt
professzor tanítványaként. 1962-ben az
ulmi színházhoz szerződött, majd 1963 és
1969 között Brémában, 1969/70-ben
Braunschweigben, ettől kezdve pedig a
berlini Schaubühnében dolgozott. Együtt-
működött többek között Peter Stein,
Claus Peymann, Klaus Michael Grüber,
Frank-Patrick Steckel, Luc Bondy, Chris-
toph Nel rendezők kel. Es 1982 óta maga
is rendez - operákat.

- Minden színházi produkció díszlet-állító
próbával kezdődik. Ebből arra lehetne
következtetni, hogy voltaképp a díszlet a
legfontosabb.

 Nem, a díszlet korántsem a legfon-
tosabb. Amellett az állítópróba német ta-
lálmány. Belgiumban például csak mi ve-
zettük be. Franciaországban sincs rá kife-
jezés, németül mondják, „Bauprobé"-nak.
Az állítópróbának az a rendeltetése, hogy
azt, amit az ember skicceken és ma-ketten
kipróbált, eredeti arányokban is
kipróbálja. Ez nagyon fontos, mert az
ember még a háromdimenziós makettnél
is mindig becsapódik; ezt minden alka-
lommal megfigyelem.

 A színpadkép felfogásában az elmúlt
évtizedek radikális változásokat hoztak.
Régebben kulissza előtt játszottak, a mai
színpadkép viszont feltételezi, hogy a szí-
nészek térben mozogjanak. Változik ez u
tér a próbafolyamat során?

 Előfordul, bár nálam csak ritkán. Az
én díszleteim térkoncepciója a próbák
kezdetére már készen van. Persze voltak
kivételek, például az Ahogy tetszik, me-
lyet a berlin-spandaui CCC stúdióban
mutattunk be. A terek elrendezése világos
volt: a csarnok egyik traktusában volt a
palota, a másikban az úgynevezett szabad
tér, az erdő. De ezt csak a próbák alatt
építettük fel, és aztán egy részt hozzá is
toldottunk. De különben Steinnél is,
Peymann-nál is, meg másoknál is, akik-
kel együtt dolgoztam, úgy volt, hogy a
próbák kezdetére a térkoncepció már
készen állt.

 A fejlődés a kulisszától a térig az

elmúlt huszonöt év fejleménye. Ön egyik
főszereplője e fejlődéstörténetnek. Vol-
taképpen hogyan zajlott le ez az áttérés?
 Én azt hiszem, a térbeli színpadké-

pekkel már azelőtt is sokat kísérleteztek.
A húszas években ezt tette Caspar Neher,
Theo Otto és mindenekelőtt egy olyan
tervező, akit időközben elfelejtettek,
holott szerintem ő az elmúlt ötven év
legjelentősebbje: Traugott Müller, aki
először Piscator, majd Jürgen Fehling
munkatársa volt. Ő nagyon sokat dolgo-
zott térbeli szituációkkal. A kulisszadísz-
let persze mára eltűnt, vagy már csak idé-
zőjelben jelenik meg. Az operában azon-
ban egészen más a helyzet. Ha az ember
megnézi, amit Ponnelle csinál - nos, az
még nagyon erősen kötődik a száz évvel
ezelőtti kulisszadíszlethez.

Damiani színpadi csodái

- Luciano Damianinak Strehler számára
készített munkái minőségi ugrást jelentet-
tek a színpadkép terén. Damiani hatott
Wilfried Minksre, akinek ön Ulmban és
Brémában, Kiírt Hübner igazgatása alatt,
az asszisztense volt. Mi a döntő ismérve
ennek az új típusú színpadképnek?
 Itt különféle ismérvekről van szó. A

Galileiben például - akárcsak maga
Brecht - a „részlet-elv" alapján dolgoz-
tak. Ha egy jelenet a Vatikánban játszó-
dik, nem építenek fel egy termet a Vati-
kánban, hanem keresnek egy vatikáni
részletet, s azt tolják vagy forgatják be a
színpadra, ahogyan Brecht is csinálta.
Engem Damianinál nem annyira ezek a
díszletelemek érdekeltek, henem a tér-
belileg komponált díszletek, például A
chioggiai csetepatéban. Ez realisztikusan
volt felépítve, mint ahogy a játék is rea-
lisztikus volt, tehát semmi stilizálás a
commedia dell'arte modorában. Jobb- és
baloldalt két ház homlokzata, mögötte a
csatorna, aztán több fátyol volt felfüg-
gesztve, és ezek mögé plasztikusan felépí-
tették a csatorna túlsó oldalát. Csodálatos
volt a térbeli hatás és a mélység. A vi-
lágítás pedig lélegzetelállító, ilyet szín-
házban még soha nem láttam. A hamburgi
Schauspielhausban vendégszerepeltek
vele, és előadás után azonnal felmentem a
színpadra. Damiani és Strehler egész
egyszerű trükkel éltek: a zsinórpadláson
felfüggesztett falakra összegyűrt alufóliát
ragasztottak, és erre irányították a ref-
lektort: az imbolygó-villódzó fényeffek-
tust az alumínium töréseinek sokfélesége
keltette. Ez izgalmas volt, és valóban so-
ha addig nem létezett.

- Ez erősen kapcsolódik a színpadi
valószerűség benyomásához. A tér elgon-
dolása realisztikus eljárás.

- A legfőbb tényező a darab. Damiani-
nál az az izgalmas, hogy bármennyire sa-
játosan egyéni stílust alakított is ki, első-
sorban mégis a drámában mélyedt el.
Csak azután döntött, kulisszaszínpadot
akar-e vagy térszínpadot. A döntő, hogy
az ember a szöveg elolvasásán, tanulmá-
nyozásán át jusson cl a mű számára legin-
kább megfelelő térmegoldáshoz.
 Damiani a világítástervezésben is

élenjárónak számít. E téren milyen válto-
zásokat hozott?
 Nem hagyatkozott a hagyományos

színházi reflektorra, hanem más világító-
testeket és -rendszereket hozott, főként
az iparból. Ő dolgozott először fénycsö-
vekkel is, ami mostanra már gyakori eljá-
rás lett.
 Damiani és Strehler felfedezései az

ötvenes években születtek. Mit látott még
akkoriban?
 Akkoriban Berlinben tanultam, és

sokat jártam színházba. 1953-ban vagy
54-ben vendégszerepelt Strehler híres Két
úr szolgája-rendezése. Különösen eleven
színházi élet zajlott akkortájt a város
keleti felében. A Brecht-előadások, a
Deutsches Theater, melyet akkor még az
idős Langhoff vezetett, Felsenstein Ko-
mische Operje - és olyan tervezők dol-
goztak ott, mint Sauert és Heinrich Kil-
ger. Abban az időben többet jártam szín-
házba Berlin keleti felében, mint a nyu-
gatiban.
 Es már akkor tudta, hogy díszletter-

vező lesz?

Willi Schmidt
és Wilfried Minks tanítványa

- Á, szó se róla! Én Szászország legkele-
tibb csücskéből, egy a sziléziai-cseh határ
mentén elterülő felső-lausitzi falucskából
jöttem Berlinbe, a falusi lelkész közvetí-
tésével, akinek volt egy ismerőse az evan-
gélikus alapítványi intézetnél. Apai nagy-
szüleim mesterségét akartam folytatni:
szövőnek készültem. Nagyszüleim felső-
lausitzi takácsok voltak, éppen olyanok,
ahogy Gerhart Hauptmann Takácsok című
művéből ismerjük őket. Akkoriban vallási
mániám volt, és ezt próbáltam ösz-
szeegyeztetni valamilyen iparművészeti
szakmával, paramentumokat, azaz temp-
lomi kárpitokat akartam szőni. Itt, a
Szent János alapítványi intézetben ismer-
kedtem meg egy grafikussal, akitől meg-
tanultam a betűfejírást. Az illető még a
régi iskolából jött, E. R. Weissnek, Renée
Sintenis férjének a neveltjeként, ahol még
mindent kézzel csináltak. Aztán be-
iratkoztam az iparművészeti főiskolára,
kéziszövést tanultam, letettem a szakipari
vizsgát, és utána átmentem a képzőmű-



vészeti főiskolára. Ott szabad festészettel
és grafikával, elsősorban radírozásokkal
foglalkoztam. Néhány év múltán aztán
gondolkodni kezdtem: nem kellene-e in-
kább olyasmivel foglalkoznom, ahol az
ember valamilyen fix terv vagy modell
alapján dolgozhat. Hiszen sokat jártam
színházba, és a főiskolán Willi Schmidt
tanította a díszlettervezést. Megmutattam
neki a munkáimat, és ő először hallani se
akart rólam; azt mondta, fessek csak
továbbra is képeket, a díszlet nem nekem
való. De én elég tolakodó voltam, újra
meg újra eljártam az óráira, és végül az-tán
mégis fölvett; aztán már tanulmányaim
végéig nála maradtam.

 Willi Schmidt rendezett is. Mit lehe-
tett nála tanulni?
 Meg lehetett tanulni, hogyan bánjon

az ember egy szöveggel. Elolvastuk a da-
rabot, és a szövegből kezdtük kifejleszteni
a díszletet. Ez más módszer, mint amit ma
használnak. Manapság inkább festegetnek
meg térbeli kísérleteket végez-nek. De
Schmidtnél mindig a darabból indultunk
ki. Időt is hagyott az ember-nek: egy
drámára egy teljes szemesztert. Es mert ő
is rendezett, eljárhattunk a próbákra, ami
fantasztikusan érdekes volt.

 A főiskola után Minks asszisztense
lett.

 Hiszen Minks is Schmidt-tanítvány
volt. Schmidt különben is több jelentős
alkotót nevelt ki, például Susanne Ra-
schingot. Es mindig megpróbált a végző-
seinek állást szerezni. Számomra két le-
hetőség is adódott: vagy Karl von Ap-
pennél, vagy Ulmban, ahonnan Jürgen
Rose épp akkor ment át a müncheni Kam-
merspieléhez. Én Ulm mellett döntöttem,
mert úgy gondoltam, kis színházban az
ember hamarabb jut önálló tervezéshez. Es
rögtön az első szezonban kellett is, hogy öt
darabot tervezzek, mert más nem volt erre
a munkára. Szóval három hónapig
asszisztenskedtem Minks mellett, utána a
mélyvízbe kellett ugranom. Első
díszletemet furcsamód egy operához
terveztem: Kurt Hübner rendezte Janacek
Ravasz rókácskáját.

 Tanulmányai során voltak-e
Schmidten kívül egyéb mintaképei vagy
kapcsolódási pontjai?
 Természetesen egy időben mind

Caspar Nehert utánoztuk. Otthon még
vannak ilyen skicceim: megnedvesített
papírnak nekimenni a tollal, és így tovább.
Ez valamennyiünket megbabonázott.
Aztán nagyon érdekelt a barokk színház is,
ami elvégre sokkal több volt
kulisszaszínpadnál; minden darabhoz
külön, speciális díszletet terveztek. Hiszen
a kulisszaszínpad a maga tiszta for-

májában csak a XIX. században született
meg. Akkor jöttek létre a nagy műhelyek,
ahonnan minden színház megrendelhette a
maga zöld szalonját, vadász-termét vagy
farkasszurdokát.

Kortner tervezőjét a kutya se ismeri

- A fogalom: a díszlettervező mint egy
előadás társalkotója - korábban nem léte-
zett. Ma köztudott, hogy ön Stein és Pey-
mann tervezője. Fritz Kortner tervezőjét a
kutya se ismeri.

 Ez elég szomorú.
 De ki tehet róla? Kortner olyan au-

tonóm módon dolgozott, hogy nem volt
szüksége jó díszlettervezőre?
 Kortner esete sajátságos. Ő munka

közben nagyon sokat változtatott. Ko-
rábban nem volt szokás makettet építeni;
mondjuk, Ekkehard Grübler elkészítette a
tervrajzot, s aztán eszerint dolgoztak. A
tervezők nem is voltak jelen olyan sűrűn,
nem jártak el a próbákra. És így, ha Kort-
ner valamelyik falra egy ablakot szeretett
volna, nem volt partnere, aki mellette ül,
és valami megoldást talál. Ezért is keltet-
tek nála a díszletek mindig olyan vegyes
benyomást. Emlékszem a Don Juanra a
Schillertheaterben, ahol egy díszletrész-
letet a III. felvonásból egyszerűen áttett az
elsőbe.
 Ulmban és Brémában viszont a ter-

vező folyamatos hatást gyakorolt a ren-
dezésre.
 Ulmban én csak egyetlen szezont

töltöttem. Utána az egész csapat átvonult
Brémába, én is velük, és akkor jött létre az
úgynevezett brémai stílus. Ez a brémai
stílus Minksből és Zadekből, meg rész-ben
Hübnerből állt. Énrám akkoriban azt
sózták, amit Minks nem csinált meg: az
operát meg az operettet.
 Hogyan határozta meg önmagát a

brémai stílus?
 Nagyon takarékos volt, nagyon re-

dukált. Es szembenézett, vitatkozott a
kortársi művészettel. Gondoljunk például
a Haramiákra, ahol Minks felhasználta
Lichtenstein egy képét.
 Tehát a színpadkép felszívta más

műfajok aspektusait. Hiszen Lichtenstein
képe maga is citátum: a comicsot idézi. Es
így egy festménnyé duzzasztott comicsbeli
képet tovább nagyítanak vetítés céljából.
Az egyik művészet a másikat kommentálja.
 Így van. Sokat dolgoztak efféle idé-

zetekkel. Ott volt például A tavasz ébre-
dése: a díszlet középpontjában Rita Tu-
shingham angol színésznő egy filmfotója
állt, amit ide-oda tologattak. Egyáltalán,
az eltolható falak számos előadás vissza-
térő princípiumát alkották.

- Mi maradt meg ebből a korszakhól, és
mi hat tovább az ön munkásságában?
 A felkészülési mód, a szövegen való

munka egészen a makett felépítéséig, a
manuális nekigyürkőzés. Izgalmas kor-
szak volt, és sokat tanultam, épp mert arra
voltam kárhoztatva, hogy mindegyre a
könnyű múzsát szolgáljam. Az ember rá
volt szorítva, hogy hamarabb találjon ki
valamit, mint manapság. Ma sokkal rá-
érősebben dolgoznak egy díszleten. Ak-
koriban rendszeresen hét-nyolc darabot
mutattak be évadonként. Mikor Stutt-
gartba szerződtettek, a szerződésemben
évadonként tíz darab szerepelt. Ez ma
elképzelhetetlen.

A politika hatása a színházra

- 1966-67 táján, a brémai korszakban
bontakozott ki a színház politizálódása.
Hatott ez az ön munkájára?
 Mikor a politika betört a színházba,

én már nem voltam Brémában; hiszen ez a
folyamat csak a Tassóval indult meg. De
persze Münchenben masszívan végig-
csináltam. Akkor csináltam Steinnel A
városok sűrűjében című Brecht-darabot, ő
meg utána Peter Weiss Vitairat Viet-
namról című művét. Akkoriban zajlott a
híres eset a Vietnamnak szóló gyűjtéssel,
amit August Everding, a mostani igazgató
tiltott be. Rászabadította a színházra a
rendőrséget, Steint kidobták, és óriási
tüntetések voltak.
 Es a darabok politikus olvasata ha-

tott-e valamiképpen a díszlettervezésre?
 Nehéz kérdés. Nehéz megmondani.

Nem tudom.
 A „Mitbestimmung" korszakában,

például Frankfurtban, a rendezést is közös
vitákon szabták meg. Mindenki bele-szólt
a díszletbe, a jelmezekbe, az egész
rendezésbe...
 Én ezt nem éltem át. Be kell valla-

nom: nem is érdekelt volna. Persze a
Schaubühnében is sok volt a vita, kivált az
elején, és a legelső szakaszban mindenki
ott ült az asztal körül; a lakatos Stein vagy
Peymann mellett. De hát még így is
nagyon szűk volt a kör.
 Ön azonban mégiscsak a Schaubühne

mellett döntött. Elvégre mint elismert ope-
rett-tervező másutt is dolgozhatott volna.
 Én prózát akartam tervezni. Hiszen

ezért is mentem el Brémából Braun-
schweigbe. Az se volt könnyű, mert ott is
túl sokat kellett tervezni. De volt benne jó
is: ott ismertem meg Peymannt és Niels-
Peter Rudolphot, ott alapozódott meg
együttműködésünk. Igy csináltam meg
aztán az első Thomas Bernhard-darabot
Hamburgban és a Cseresznyéskertet
Berlinben.



Együttműködés Steinnel és Peymann-nal

- Különféle rendezőkkel eltérő módon
dolgozik? Hiszen Steinnek, Rudolphnak,
Peymann-nak vagy Luc Bondynak egészen
más a munkamódszere. Ön miképp éli meg
e különbségeket?

 Azt hiszem, bármilyen rendezővel
dolgozzam is, munkamódszerem viszony-
lag azonos. Igaz, vannak különbségek.
Stein még sohasem rendezett Thomas
Bernhard-darabot, Peymann meg egyiket
a másik után csinálja, és ez nekem is újra
meg újra izgalmas feladat. De mun-
kamódszerem voltaképp változatlan.
Közösen a darab fölé hajlunk, és olvas-
suk. Ha aztán már foglalkoztunk vele egy
ideig, akkor jön egy pillanat, amely
nagyon fontos számomra: elválunk egy-
mástól, és én egy kicsit visszavonulok. El-
kezdek rajzolgatni, annak alapján, amit
együtt megbeszéltünk. Utána megnézzük
együtt, ami elkészült, és megpróbáljuk
továbbfejleszteni. Es egy-két kivételtől
eltekintve még nem fordult elő, hogy egy
rendező azt mondta volna: „Öregem,
dobd el az egészet."

 Stein és Peymann is rendezett
Shakespeare-t, ha nem is ugyanazokat a
darabokat. Elképzelhető, hogy ön
ugyanolyan Shakespeare-díszletet tervez
Steinnek, mint Pevmann-nak?

 Nem, ezt nem hiszem. Stein
ugyanis, legalábbis a szóban forgó
Shakespeare-dráma esetében, más célokat
követ. Annál a berlini Shakespeare-nél -
Ahogy szétesik vagy mi is a címe?* -
majdnem egy évig tanulmányoztuk
Shakespeare-t és a reneszánszot. Nagy
kaland volt, mert ez volt az első intenzív
találkozásom a reneszánsszal: egyik
legszebb tanulóidőm volt ez. Például
kiadtuk magunknak házi feladatként
Leonardót, hogy mit talált ki a színház
számára; vagy például nem tud-ta senki
emberfia, kicsoda Robert Fludd. Es akkor
mi mindezt megtudtuk. Óriási szellemi
tőkét lehetett összehozni. Ez Peymann-
nál nincs így, ő inkább azzal próbálkozik,
hogy a darabot közelebb hozza a
jelenhez, a mához, még ha a dolog néha
egy kicsit félrecsúszik is.

 Steinnél gyakran olyan térkonstruk-
ciók születtek, melyeknek már semmi közük
a dobozszínpadhoz. Pevmann-nál
ilyesmiről nincs szó.

 Hát nincs, de ennek talán pusztán az
az oka, hogy a régi Schaubühne csakúgy,
mint az új, egy üres épület volt, Peymann
meg mindig szilárdan kialakult színház-
épületeket igazgatott, Stuttgartban, Bo-
chumban, Bécsben, és egy ilyen színházat

* Lefordíthatatlan szójáték a „gefällt" (tetszik) és
a „zerfällt" (szétesik) igékkel. - Sz. J.

nem lehet csak úgy lebontani. Legföljebb
kísérletezni lehet; a Bölcs Náthánnál
például építettem egy hidat a nézőtérre.
 A Peer Gyntben, Grüber Mesél a

bécsi erdő rendezésében és az Ahogy
tetszikhen is a hagyományos színház tér-
belileg teljesen felbomlott. Középen
játszottak, a nézők pedig körben ültek,
mint a cirkuszban vagy egy
sporteseménynél. Ezek a konstrukciók
csak azért jöttek létre, mert a régi
Schaubühne mint üres garázs lehetőséget
nyújtott rá, vagy össze-függött ez
magukkal a darabokkal is?
 Azokkal is, de az akkori színházi

helyzettel is. Braunschweig után megcsi-
náltam Steinnel A városokat a müncheni
Műhelyszínházban. Igaz, az is doboz-
színpad volt, de mégsem egészen. Kilép-
tük a portált, és kaptunk egy körülbelül
tizennyolc méter széles színpadot; ez a
méret egy normális dobozszínpadnál me-
rőben szokatlan lenne. S mivel a nézőtér
sem volt mély, az emberek egészen közel
ültek. A színpad különféle elemekből
épült fel, a színészeknek át kellett járniok
egyikből a másikba, szóval valóságos szi-
multánszínpad volt; akkor csináltam ilyet
először életemben. A nézőnek pedig, épp
mert egész közel ült, muszáj volt legalább
a fejét mozgatnia. Nem bámulhatott már
bele a dobozba, mert az egyik jelenet
jobb-oldalt felül játszódott, a másik meg
bal-oldalt alul - kukucskálni is
másképpen kellett. Ez volt az első ilyen
tapasztalatom, és sokat beszélgettünk
ezekről a dolgokról. Azt kívántuk: ha
majd valami-kor megint együtt
dolgozunk, erre lehe-

tőleg ne egy szilárdan rögzített tormájú
dobozszínpadon kerüljön sor, hanem egy
olyan térben, amelyet minden előadás-
hoz adaptálni lehet. Es ezt próbáltuk meg
azután a Schaubühnében.

A színház
egyetlen estén beutazza a világot

Az Ahogy tetszikhen ez annyira sike-
rült, hogy színpad és nézőtér különválása
voltaképpen megszűnt. A nézőket úgy ve-
zették keresztül a játéktéren, mint valami
tájon.

Igy volt, és annak idején meg is
kaptuk érte a magunkét. A díszlet
gigantomániájáról beszéltek, erre még jól
emlék-szem. Mégis szép élmény volt,
mert épp az Ahogy tetszikhen két világ
van: az udvar és a természethez vezető
út. Es ezt próbáltuk érzékletesen
ábrázolni. Talán minden kissé túl nagy
méretűre sikerült, de az elképzelés
teljesen helytálló volt.
 Ön éppúgy dolgozott stilizálással,

mint természetes anyagokkal. Milyen
szempontok szerint dönt az egyik vagy a
másik megoldás mellett?
 A Peer Gyntben - és ez érvényes a

Bécsi erdőre is - ijesztően sok volt a jele-
net, a Schaubühne tere pedig nem túl
nagy. Nem volt rá lehetőség, hogy min-
den helyszínhez külön teret építsünk; szi-
multán kellett építkezni. Es persze Peer
utazását optikailag is hihetővé akartuk
tenni. Es a dolog egész jól is működött,
azzal a dombos tájjal meg azzal a két szín-
paddal a mellső oldalakon.

Kart-Ernst Herrmann



 A Három nővérben nagyon érzéke-
nyen és melankolikusan mutatták be a
századforduló polgári életét. De nem volt-e
ez a naturalisztikus részletgazdagság kissé
túl muzeális?
 Hát igen, ez igaz. A Három nővért

szívesen megcsinálnám újra. Talán ez
volt a történet első megközelítése, és el-
sőre talán így is kell csinálni, ahogy Cse-
hovnál áll, és ahogy Sztanyiszlavszkij
megvalósította. Másfelől viszont az is
igaz, hogy ha az egész első látásra natura-
listának tűnik is, konstrukciójában sem-
miképp sem az. Ha látná a tér alaprajzát -
csöppet sem naturalista! Ennek ellenére
szívesen nekimennék még egyszer. Volt
bizonyos elképzelésem, csak nem sike-
rült, és még mindig nem tudom, hogy le-
hetne megcsinálni.

Csehovtól Mozartig; színház és opera

- Az előadás úgy hatott, mintha egy pol-
gári osztályt ünnepelnének, melynek le-
tűnte gyászhangulatot kelt. De Csehovot
másképpen is el lehet képzelni.
 Azt hiszem, ez valóban probléma.

Csehov színművei elvégre úgy vannak
megkomponálva, mint egy zenemű. Egész
másképp, mint Gorkijnál. Csehovnál nem
lehet húzni, az ő sorait nem lehet
széttúrni. Egy Gorkij-darabot viszont
bízvást szét lehet szedni és aztán össze-
rakni, így vagy amúgy. Csehovnál más-
képp van; itt az alaprajz, a térszervezés
nagy szerepet játszik. Persze lehet azt is
mondani, hogy az egészet fekete színpa-
don játsszuk, és fentről belógatunk egy
cseresznyefaágat. De vannak bizonyos
szituációk, melyeket ki kell tölteni. Van
például egy egészen realisztikusan leírt

bejövetel; ezért hiszem azt, hogy először-
re realisztikusan is kell megcsinálni. Ta-
lán legközelebb sikerül más kifejezési
módot találni hozzá. De ha valaki kopog
a padlón, s a másik lentről válaszol rá, ak-
kor ezt először így is szeretném látni.
Vagy itt van az a jelenet, melyet a legsike-
rültebbnek éreztem: a búgócsigás, melyet
Csehov oly csodálatosan ír le. Fel-húznak
egy búgócsigát, és egyszer csak az
emberek a többi helyiségből is megindul-
nak, és a színpadon teremnek, a csiga kö-
rül. Ha ezt absztraktul akarjuk megolda-
ni, akkor először is ki kell találni valamit,
ami pótolhatja ezt a jelenetet.
 Brüsszelben egy második hivatást is

vállalt: már az ötödik operát rendezi ott.
Annak idején Brémát azért hagyta el, mert
túl sok operával és operettel kellett foglal-
koznia. Most önként csinálja mint tervező
és mint rendező is.
 A zene és az opera mindig érdekelt.

Brémában is szívesen foglalkoztam ope-
rákkal, hiszen olyan szép a próbák alatt a
földszinten ülni, miközben odafenn mu-
zsikálnak! Ezt ma is csodásnak tartom.
Akkoriban a prózában ott volt Zadek;
hozzá hasonlítható zenés színházi rende-
ző nem létezett. Ott volt persze Felsen-
stein vagy Wieland Wagner, de hát nem
Brémában. Idősebb professzorok jelentek
meg rendezői minőségben, akik rögtön
elém rakták az asztalra az alaprajzot, és
ehhez kellett tartanom magam. De azért
az, hogy magam rendezzek operát, soha
nem jutott eszembe. Frankfurtban
ismerkedtem meg Mortier-val, aki most a
brüsszeli Operát vezeti; akkor történt ez,
mikor Dohnanyi volt az igazgató, és Grü-
ber is rendezett egy operát. Akkoriban
sokat beszélgettünk az operáról. Es mi-

kor Mortier-t kinevezték, levelet írt, és
megkérdezte, nem terveznék-e díszletet
Mozart Titus kegyelme című operájához.
Ez régi álmom volt, mert ezt az operát oly
ritkán adják elő; általában Mozart gyenge
alkalmi munkájának minősül. Mortier azt
írta: én választhatom meg a rendező
személyét. Es akkor azt válaszoltam: szí-
vesen megpróbálkoznék vele én magam.
 Miért épp ezt az operát? Végül is, ha

akarná, rendezhetne prózai színművet is.
 Azt hiszem, erre nem lennék képes.

Sose mernék vállalkozni rá. Ahhoz többet
kellene tudnom.
 Micsodát?
 Azt, hogy hogyan kell bánni a be-

széddel, a nyelvvel.
 Tehát a beszéd a fő akadály és nem a

színészek?
 Hát, nem is tudom, még az is lehet,

hogy egyszer azt is megpróbálom. Stein-
nél leginkább azt csodáltam, hogy félel-
metesen jól tudja nézni, figyelni a szí-
nészt. Kevés rendező képes erre. Megvan
a koncepciójuk, amit a színészeknek így
vagy úgy, de meg kell valósítaniok. De
Stein nagyszerű néző, és ért hozzá, hogy
azt, amit a színészek kínálnak, tovább és
még tovább fejlessze. Ezt én tüneményes
adottságnak tartom.
 Ön Brüsszelben rendez operát, Stein

Cardiffban és Brüsszelben. Az előadásokat
elismerően méltatja a kritika és bizonyára
a közönség is. Miért maradnak meg ezeken
a viszonylag eldugott helyeken? Miért nem
rendez például ön a hamburgi vagy a bécsi
Operában?
 Először is Mortier-t ismerem. Aztán

meg az NSZK-ban egész más rendszer-
ben működik az opera, mint Brüsszelben.
Nálunk repertoárüzem van. Brüsszelben
egymás után valósítják meg az egyes ope-
raprodukciókat; próbálnak, aztán jön a
bemutató, és en suite játszanak; aztán jön
a következő. Ennek nagy előnyei van-nak.
Nincs állandó társulat, minden pro-
dukcióhoz külön szereplőgárdát szerződ-
tetnek, és ezek a próbaidőszak hat-hét
hetében mindvégig rendelkezésre állnak.
Nem csinálnak egyebet, és más előadáso-
kon sem lépnek fel. Ez csodálatos lehe-
tőség a munkára. Aztán két héttel a pre-
mier előtt a színházat becsukják, fel lehet
építeni a díszletet, lehet világítani. Az
egész ház két hónapon át a produkcióra
koncentrál. Ez nagy előny.
 Három Mozart-operát rendezett. A

szerelem és a véletlen játéka?
 Igen is, meg nem is. A dolog a Ti-

tusszal kezdődött. Nagyon izgalmas mun-
ka volt, mert fölfedeztem, amit mindig
tagadtak: hogy nagyszerű dráma. Ugyan-
így volt a La Finta Giardinieránál (Az á/-
ruhás királylány) is, amit soha nem ját-

Díszletterv Goethe: Tasso című drámájához



szemle

szottak még cl teljes terjedelmében. Az
olasz változat is csak néhány éve ismert,
amióta egy csehországi könyvtárban föl-
fedezték. Az opera játékideje annyi, mint a
Walküré, több mint négy órán át ott kell
ülni a színházban. Ezért csináltak belőle
mindig afféle kis rokokó pásztorjátékot, a
librettót pedig becsmérelték. Szerintem
viszont csodálatos alkotás, és az előadá-
son az is kiderült, hogy a librettó kitűnő.

 Vannak különbségek a zenei minőség
tekintetében a brüsszeli, illetve a bécsi
vagy hamburgi operaházak között?

 Igen, vannak. A brüsszeli zenekar
nagyon fiatal, és amióta Mortier ott van,
módszeresen építik. Hogy a bécsi filhar-
monikusok jobbak, az világos. Nemrég
hallottam Bécsben egy Rossinit, Abbado
vezényletével, bámulatos volt. Zeneileg
egészen kiemelkedő. Csak épp a színpa-
don volt minden szörnyűséges.

 Térjünk még vissza a díszlettervezés-
re. Van-e utánpótlás?

 Azt hiszem, van. Hiszen most is épp
annyi előadás születik, mint korábban, és
azt a rengeteg német színházat el kell lát-
ni tervezőkkel. Talán jó lenne, ha a nagy
színházakban működők jobban körül-
néznének, mi történik a kicsikben.

 Ö n megteszi?
 Hát, ami azt illeti, nem sűrűn. De

hát az embernek mindig vannak asszisz-
tensei, és egy leendő tervező számára ez
is felér egy kis képzéssel.

 Utánanéz-e, hogy asszisztensei ké-
sőbb állást kapjanak, vagy az ön neve erre
már eleve garanciát jelent?

 Akik velem dolgoztak, valahol most
is mind dolgoznak. De ha valaki egy ideig
asszisztensként működött, utána, azt hi-
szem, érdemes fejest ugrani a vidékbe,
amihez persze sokuknak nem fűlik a fo-
guk. Pedig hát jó dolog olyan színházhoz
kerülni, ahol az ember nem ül a kirakat-
ban, és sok mindent kipróbálhat anélkül,
hogy rögtön írna róla a világsajtó; ahol
kénytelen négy hét alatt megcsinálni egy
Hamlet-díszletet. Szóval egyszerűen
azért, hogy elsajátítsa a szakma ábécéjét, a
kézművesi, manuális aspektusait. Ez
nagyon fontos.

 Milyen tanácsot adna annak, aki
most kezdi ezt a stúdiumot?

 Jó mester kell, jó iskola, és tanulni
kell. Erre az időre, erre a hat esztendőre
szükség van, hogy az ember összeszedje
az alaptőkét, stilárisan is, meg a darabok-
kal való foglalkozás elsajátításához. A ta-
nulástól nem szabad sajnálni az időt. Mi-
előtt az ember színházhoz kerül, tudnia
kell, hogyan nyúljon egy színdarabhoz.

A Theater Heute 1988. augusztusi szá-
mából fordította:

Szántó Judit

FÖLDES ANNA

Berlintől Tallinnig

A szocialista országok
színikritikusainak tanácskozásáról

Fogadás, kézfogás, kötelező referátum,
udvarias kérdés, jóízű búcsúbeszéd... A
protokollhagyományok szerint ennyi egy
1986 óta évente megrendezésre kerülő
szakmai kerekasztal-konferencia.
Pontosabban: ennyi volt, amíg a politikai
szférában történt változás és a közös gon-
dok torlódása szét nem robbantotta a
konvenciók bilincseit.

Értekezleteink struktúrája - sajnos -
nem nagyon változik. A résztvevő szín-
házi kritikusok - dr. Peter Ullrich és prof.
dr. Rolf Rohmer (NDK), Bogdan Tosza
(Lengyelország), Andres Laasik (Szov-
jetunió), Dagmar Poldmakova és Jan Ci-
sar (Csehszlovákia) - most is referátu-
mokba sűrítették tapasztalataikat, és így a
közös problémák is külön-külön, nem-
zetenként kerültek elő. Érdemi vita he-
lyett jól nevelten megtartottuk a kérdés-
felelet játék begyakorolt rituáléját is. Es
mégis: más volt a hang, más volt a tarta-
lom. Létrejött az, ami a találkozók ritkán
megvalósuló eredeti célja - a szakmai ta-
pasztalatcsere.

Az emberek változtak vagy a szemlélet?
Ugy hiszem, mindenekelőtt a kö-
rülmények, amelyek egyrészt lehetővé,
másrészt szükségessé tették, hogy a szo-
cialista országok színházi kritikusainak,
elméleti szakembereinek (szűkkörű) ta-
nácskozásán nyíltan beszéljünk a színhá-
zainkat szorító gondokról, az útkeresés
eredményeiről. Színházi törvényről és
dotációról, alternatív társulásokról és
nemzetközi érdeklődésre igényt tartó, iz-
galmas előadásokról.

A tanácskozás napirendjén - formálisan
- két téma szerepelt. Az egyik meg-
tartására Uj művészi tendenciák és je-
lentős teljesítmények az elmúlt évadban
címmel engem kértek fel. Arról szóltam,
ami talán a külföldieket is érdekelhette a
budapesti színházak nézőterén: hogy
merre tart és milyen eredményeket ért el
az a színházi élet, amelynek struktúráját,
anyagi és szervezeti gondjait a másik re-
ferátumban Mészáros Tamás ismertette.

A hazai tapasztalatok összegezése a
külföldi vendégeknek szólt. Kérdéseik
elsősorban azt jelezték, hogy az elmon-
dottakban többen is saját gondjaikra is-
mertek. A kommercializálódás veszélyé-
ről, a dotáció csökkenésével előálló új
helyzetről, a kívánatos pályázati rendszer

bevezetésének gyakorlati nehézségeiről
szinte mindenkinek volt mondanivalója.

Eredmények és engedmények

Jan Cisar prágai színháztudós úgy fogal-
mazott: valaminek meg kell változnia a
hazai színházi életben, és ezzel mindenki
egyetért. A szakemberek vitája „csak"
akörül folyik, hogy minek, mennyire és
hogyan? A tervezett új színházi törvény
akkor telel meg rendeltetésének, ha biz-
tosítja és garantálja a színházak mindenre
kiterjedő önállóságát. De hol vagyunk ma
még ettől? Eredmények és engedmények
nyilvánvalóan Prágában is születtek, a
közelmúltban engedélyezték például
Erdman Az öngyilkosának be-mutatását,
és több hazai szerző neve is le-került a
feketelistáról, Vaclav Havel darabjait
még nem, de Peter Karvaséit már játsszák
a két köztársaságban, Csehországban és
Szlovákiában is. Ám a legérdekesebb új
művészi törekvéseknek egyelőre mégis a
struktúrán kívül létre-jött, pontosabban új
struktúrává szerveződő kis színházak,
önkéntes társulások adnak otthont. A
generációs váltás is eze-ken keresztül, az
alternatív egyesülések előretörésével
történik meg. Prága mellett Brnóra
érdemes figyelni. Egyes - kölcsönpénzből
finanszírozott vállalkozás keretében
szervezett - előadások korábban
elképzelhetetlenül tág teret ad-nak az
éles, gyakran a színpadon improvizált
vitáknak. Meglehet, hogy hetvenöt új
produkcióhól csak tíz az igazán jó, és
három-négy szól valóban a mához - egé-
szítette ki Cisar áttekintését a pozsonyi
Dagmar Podmakova, de ezek létrejöttéből
is egy új igény és új ízlés megszületésére
következtethetünk.

A legmódszeresebb, legbővebb referá-
tumot - a hagyományoknak megfelelően -
az NDK színháztudományának és szín-
házi struktúrájának ismert képviselője,
Rolf Rohmer professzor terjesztette elő.
Beszámolójában arról beszélt, hogyan
kívánják megőrizni és átalakítani egész
színházi rendszerünket a színházművé-
szeti szövetségbe tömörült szakemberek.
Elkészített és vitára bocsátott tervezetük
korántsem szorítkozik a jelenleg működő
hatvan színház tevékenységére. Közép-
pontjában „a" színház áll, mint ideológiai
erő, népművelő és szórakoztató intéz-
mény, és a főkérdés: milyen struktúra
szolgálhatja leghatékonyabban azt a je-
lentős művészi erőt, tehetséget és inno-
vatív szándékot, amely az NDK színházi
életében felhalmozódott. Hogyan lehet
létrehozni olyan művészeti intézménye-
ket, amelyek az eddiginél tágabb teret
adnak az egyéni alkotó elképzeléseknek


