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REGŐS J Á N O S

BESZEMTELENKEDTÜNK KÖZÉJÜK...
INFORMAL EUROPEAN THEATRE MEETING (IETM)

A színházi szakma igen energikus,
érte sokat tenni akaró és tudó
személyiségeinek és szervezeteinek
európai közös fórumát jelenti a fenti név és
rövidítés. Tagjai (rendezők, kritikusok,
igazgatók, tudósok, alapítványtevők stb.)
mintegy ötszázan - mindenütt ott vannak,
ahol valami fontos dolog történik az európai
színházművészetben - és nem csak az
öreg kontinensen. A hálózat egyszerre
szervezetek alatti és fölötti, benne a
hasonló érdeklődésű és elkötelezettségű
szakemberek találkoznak. Személyesen és
közelről ismerik egymást, tudják, ki mit
gondol a színházról, mivel foglalkozik, milyen
az ízlésük, hol tud a legtöbbet tenni azért,
hogy a színház és annak valamennyi ága
progresszív kezdeményezéseivel
belekerüljön a kultúra ára-mába. A név
első és utolsó szava a legfontosabb:
Informális, vagyis formalitások nélküli,

baráti, bürokráciától mentes, elfogulatlan
(már amennyire ez ebben a szakmában
lehetséges), nyitott, de kompetens és az
információk szabad és sokoldalú cseré-
jére szövetkezett emberek (és szerveze-
tek) társasága, pontosabban:
Meeting, tehát találkozás, egymásrata-

lálás, annak az Európa-politikának a
jegyében, amit úgy hívnak: Európa-ház. A
szervezet 1981 óta működik.
- Mi a célja az IETM-nek?

PHILIPPE TIRY, a szervezet francia
elnöke: Szervezetünk nyugat-európai
kezdeményezésre született, de ma már a
világ minden tájáról bekapcsolódtak
tevékenységünkbe az érdeklődők.
Munkánknak az a célja, hogy folyamatos
találkozóink során a színházművészet
különféle területein dolgozó
fesztiválszervezők, szakemberek kicse-
rélhessék gondolataikat, véleményüket,
és meginduljon az együttműködés

a különböző országok művészei kö-
zött. Szeretnénk minél több lehetősé-

get teremteni tagjaink számára, hogy
elősegítsük a kulturális találkozók lét-
rejöttét. A folyamatos cserekapcsola-
tok kialakulásához az információk ára-
moltatásával akarunk hozzájárulni.

Nemzetközi Tánc- és Mozgás-
színházi Központ

A budapesti Műegyetem Szkéné Színhá-
zának hazai és nemzetközi tevékenysége
nyomán 1984-ben létrejött az Internatio-
nal Dance and Movement Centre (IDMC)
nevű szervezet, amely a magyar alternatív
(progresszív-innovatív) színházak nyo-
morán próbál segíteni - nem pénzzel,
mert abból neki sem jut sok - bemutat-
kozási és próbalehetőségekkel, tanfolya-
mokkal, valamint számos gerillaakcióval,
mint például impresszáriós tevékenység-
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gel, nemzetközi fesztiválok, vendégjátékok
szervezésével stb. Ehhez a legtöbb
támogatást mindeddig a Budapesti Mű-
szaki Egyetemtől és az MTA-Soros Alapít-
ványtól kapta, s néha-néha az úgynevezett
hivatalos szervektől is. Az IDMC 1990.
január 12. óta az IETM rendes tagja, tag-
díjfizetési kötelezettség nélkül. (Ki is adna
manapság erre a célra itt valutát!) Előz-
mény: az IDMC vezetői és a Petőfi Csar-
nok képviselője megfigyelőként vettek
részt az IETM 1989-es salzburgi konferen-
ciáján, és meghívták a szervezet szűkebb
vezetőségét (végrehajtó bizottságát) Bu-
dapestre azzal az ajánlattal, hogy itt tart-
sák meg az 1991-es plenáris ülést. így a
műegyetem tanácstermében 1990. január
13-14-én harminc IETM-tag és néhány
magyar szakember találkozott - a már
említett képviselők mellett a Fővárosi Ta-
nács, a Talentum Kortárs Művészeti Fó-
rum, az ITI Magyar Központja, a Nemzeti
és a Katona József Színház küldötte volt
jelen. A Művelődési Minisztérium szín-házi
osztálya csupán levélben köszöntötte a
megjelenteket.

 Miért éppen Budapesten tartották
tanácskozásukat?

RUDI ENGELANDER, az IETM elnök-
helyettese, a Holland-Amerikai Kultu-
rális Alapítvány igazgatója: Számunk-
ra fontos, hogy mihamarább kapcso-
latba kerüljünk a kelet-európai művé-
szekkel és szervezőkkel is. Ehhez az
első lépést tavaly tettük meg, amikor
Salzburgban szerveztünk konferenciát,
vagyis viszonylag közel Magyaror-
szághoz, és oda már néhány kelet-
európai szakembert is meghívtunk.
Logikus volt a következő lépés, hogy
idejöjjünk.

Azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy
hálózatunk földrajzi felemásságát fel-
oldjuk, s figyelmünket erre a régióra is
kiterjesszük. Itt is lehetőséget teremt-
sünk a megismerkedésre, a bemutat-
kozásra. De mi nem utaztatunk, csak
informálunk.

 Ki tartja fenn a szervezetet?

 Egyrészt a tagok tagdíjat fizetnek,
másrészt évente egy bizonyos össze-
get rendszeresen kapunk különböző
alapítványoktól, ezenkívül nemzetek
feletti szervezetek - például az Európai
Gazdasági Közösség, az Európa
Tanács, az Európai Kulturális A lap - i s
adnak támogatást.

Mit csinálnak és hogyan?

Főkért gyakorlati munkát végeznek viták
közepette, de mégis nagy hatékonyság-
gal: csoportokat segítenek, produkciókat
hoznak össze, híreket továbbítanak,
fesztiválokról tudósítanak, impresszálnak,
különböző színházi szolgáltatásokat
végez-nek, turnékat szerveznek,
egyszóval: a színházért dolgoznak!

És bár évente egyszer valamelyik or-
szágban formális konferenciára gyűlnek
össze (a legközelebbi Zágrábban lesz
1990. március 23-25. között) körülbelül
ötszázan (e konferenciákon többnyire az
illető ország kulturális minisztere is részt
vesz!), vezetősége és végrehajtó bizott-

sága is van, mégis informális az IETM,
hiszen az egészet az az egyszerű igény
tartja életben, hogy legyen egy nemzet-
közi szervezete a színházi együttműkö-
désnek. (Az ITI és a különböző államközi
kulturális megállapodások, egyelőre, alig
képesek betölteni funkciójukat; gondol-
junk csak a Magyarországon e keretek
között szervezett külföldi előadások eset-
leges, sokszor protekcionista alapon tör-
ténő kiválasztására.)

Az eszmecsere, a konkrét együttműkö-
dés hoz itt össze jó pár megszállott em-
bert, akik a bürokráciát csak akkor és ott
tűrik el, amikor és ahol ez munkájukhoz
elkerülhetetlen. Minden tag szavazati jog-
gal bír, valamennyi fontos színházi feszti-
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matosan megkapja az információkat, és
persze maga is elhelyezheti híreit az IETM
kiadványaiban. Ezek:

IETM lnformation Box - évente két-szer
jelenik meg;

Festival! - kéthavonta adják ki a Vlams
Theater Institute gondozásában, és
tartalmazza a világ valamennyi fontos
fesztiváljának alapadatait;

Two and Two - kéthavonta megjelenő
folyóirat, kritikákkal, riportokkal, do-
kumentumokkal. Amsterdamban adja ki a
Stichting Mickery Workshop.

A budapesti hétvégi találkozón a szom-
bat délelőtt a magyaroké volt. A külföldi
szakemberek rendkívül kíváncsian vártak
valamiféle átfogó tájékoztatást a magyar
színházi életről, különösen annak prog-
resszív műhelyeiről, kezdeményezéseiről,
a szponzorálásról. Furcsának találták,
hogy csak egyes színházakról esett szó, de
senki nem mondott semmit a struktúráról,
annak működésérő l. Végül kénytele-nek
voltunk bevallani, hogy a struktúra - úgy,
ahogy van - működésképtelen, és nem
érdemes szót ejteni róla. Olyan elemi

problémáink vannak, mint hogy nem tu-
dunk nyelveket, amelyeken kommunikál-
hatnánk a világgal, hogy a „csináljatok,
amit akartok" mai politikája éppolyan
rossz, mint a régi paternalizmus, hogy
hiányoznak a színházi szakma teljes spekt-
rumában gondolkodó és vele együtt élő jó
hivatalnokok, hogy még mindig hitbizo-
mányok, örök státuszok 'és monopóliu-
mok bénítják az egészséges művészi
munkát, hogy milyen nehezen tud valami
itt megszületni a struktúrán kívül, hogy
korrumpálódás nélkül jóformán lehetet-

- Milyen színházi irányzatokat tarta-

nak progresszívnak?
STICHTING MICKERY, az IETM egyik

alapító tagja: Mi az hogy progresszív?
Mi nem ismerjük ezt a rég túlhaladott
fogalmat. A klasszifikációt értelmet-
lennek ítéljük és elvetjük. Nincs ér-
telme a művészetet címkékkel ellátni.
Az a fontos, hogy hat-e rám egy elő-
adás, megérint-e vagy sem. Elsősor-
ban nyitottnak kell lenni. Ez a legfonto-
sabb a munkánkban. Mindent befo-
gadni, tájékozódni, és csak azután
dönteni.

Ha például eljönne Amszterdamba,
nem tudnám azt mondani, ezt vagy azt
a társulatot vagy előadást nézze meg,
mert rengeteg érdekes, színvonalas
együttes létezik. Lépésről lépésre kel-
lene őket megismerni ahhoz, hogy
igazi képe legyen arról, mi történik
nálunk.

Mit akartak megtudni rólunk?

- Milyen magyar színházi élményük
volt e látogatást megelőzően?

RUDI ENGELANDER: Sajnos mindig
csak két-három napot tartózkodtam itt,
ezért nincs képem az önök művészeti
életéről. Amit mégis ismerek, azt nem
Magyarországon láttam, hanem New
Yorkban: a Squat-társulat előadását.
Ők innen emigráltak, 1968-ban talál-
koztam velük először. Egyedülálló az,
amit csinálnak.

STICHTING MICKERY: Én szintén
csak a New York-iakat ismerem, de
hamarosan hosszabb időt szeretnék
önöknél tölteni.

Az IETM szakmai folyóiratának címlapja



len átlépni egyik sávból a másikba (ama-
tőr - intézményen kívüli - intézményest,
hogy mennyi tehetség megy veszendőbe,
és hogy mennyire nehéz erkölcsösnek
maradni egy olyan művészetben-
szakmában, melynek próbaköve maga a
morál. Szerencsés véletlen, hogy
vendégeink szombat este a Katona József
Színház kitűnő A mizantróp előadását
nézték meg. Mindent értettek .. .

- Milyen képet kaptak a magyar
színházi életről?
BRUNO VERBERGT, a leuveni Klaps-
tuk táncfesztivál szervezője: Amikor a
salzburgi konferencián úgy döntöt-
tünk, hogy a következő tanácskozá-
sunknak Budapest lesz a helyszíne,
még nem sejtettük, milyen hatalmas
változások mennek végbe Magyaror-
szágon. Ezeknek a hatása
természetesen nemcsak a politikai és
a gazdasági, hanem a színházi
életben is érezhető. Ami a politikát
illeti, a mérleg egyértelműen pozitív.
MICHIEL DE ROOIJ, a Holland Szín-
házi Intézet igazgatója: A politikai nyi-
tás következtében várhatóan élénkülni
fog az amatőr színházak aktivitása,
számos új csoport alakulhat. Ha-csak
a gazdasági tényezők meg nem
akadályozzák ezt a pezsdülést .. .
BRUNO VERBERGT: Sajnos jogos-
nak tűnik ez az aggodalom. A gazda-
sági változások ugyanis távolról sem
olyan előnyösek, minta politikaiak. A
színházak új finanszírozási rendszere,
amelyet magyar kollégáink felvázol-
tak, több mint riasztó. Az állami szub-
venció csökkenése önmagában is
gondokat okozna, különösen azért,
mert Magyarországon nehéz szpon-
zorokat szerezni.
MICHIEL DE ROOIJ: Ami azt illeti, ez
mifelénk sem könnyű. S különben is:
csak a szponzorokból nem lehet meg-
élni, hiszen ők biztosra akarnak menni
- a kísérleti színház, az avantgárd
nem érdekli őket. Ez különösen az
amatőröket sújtja, de a profik jó részét
is érinti. Állami mecenatúra nélkül
nincs művészeti élet! Bár a pénzügyi
lehetőségek Hollandiában is
korlátozottak, az állam biztosítja a
működés alapfeltételeit. A kultúra pi-
acosítása, amelyet Magyarországon
napirendre tűztek, nagyon veszedel-
mes játék.
BRUNO VERBERGT: Teljesen egyet-
értek. A magam részéről azt tartom a

legfélelmetesebbnek, hogy a tervezet
szerint az állami támogatás az eladott
jegyek számától függne. Egy színház
értékét nem szabad csak a népszerű-
sége alapján megítélni; egy előadás
esetében nemcsak az számít, hogy
mennyire kifizetődő, hanem az is, rogy
milyen a minősége. Nálunk,
Belgiumban sem ismeretlen ez a
szemlélet, amely szerint a gazdaság
előbbre való, mint a kultúra. De azt
azért senki nem várja el a művészettől,
hogy megálljon a saját lábán.

Miről tárgyaltak még?

A találkozó szombat délutáni és vasárnapi
ülésén az IETM munkacsoportjairól dön-
töttek. Néhány team témája: az IETM poli-
tikája, a kelet-nyugati és az észak-déli

Egy ,,művelődési ház" Amszterdamban
(Melkweg)

együttműködés, a színház megújuló sze-
repe, kooperáció, szponzorálás, publiká-
ciók, információcsere, képzés stb. Szó
esett még a zágrábi találkozó előkészíté-
séről, meg arról, hogy az 1991-es plenáris
ülésre Lisszabon meghívását fogadják el.

- M i l y e eséllyel mutatkozhatnak
be külföld "n a magyar szinházművé-
szek?
GUIDO MINNE, a Flamand Színházi
Intézet igazgatóhelyettese: Nehéz
erre egyértelmű választ adni. Fontos-
nak tartom azt, hogy Magyarország -
elsősorban a Katona József Szín-ház
révén - egyáltalán megjelent Európa
kulturális életében. Természetesen
azt szeretnénk, ha minél több magyar
művésznek adatna meg ez a
lehetőség. Idegen közönség előtt
különösen jó esélyei lehetnek- már
csak a m műfaj törvényszerűségeinél
fogva is - az alternatív és a táncszín-
házaknak. Úgy gondolom, meg kel-
lene keresni azokat az előadókat, cso-
portokat, akik színvonalasan képvi-
selhetnék ezen a téren is Magyaror-
szágot. Remélem, hogy Nyugat-Eu-
rópa és a világ végre egyre inkább
megismerheti Kelet-Európa úgyne-
vezett nem hivatásos művészetét is.

Utóhang

Az IETM tagjai saját, illetve intézményük
költségén utaztak Budapestre, maguk fe-
dezték itteni kiadásaikat. Mi csak a termet
biztosítottuk számukra, és segítettünk ab-
ban, hogy eljussanak budapesti színhá-
zakba, és megnézhessenek néhány ma-
gyar csoportot' a Szkénében. Salzburgban
tett ajánlatunkat, hogy itt legyen, a '91-es
összejövetel, nem siettünk megerősíteni.
Úgy gondoltuk, túl korai lenne ez még a
lassan ébredező Magyarországon. Ők
mindenesetre keményen dolgoznak, a há-
lózat működik tovább. Valahogy mi is
beszemtelenkedtünk közéjük, hogy tanul-
junk tőlük, meg persze azért is, hogy mi is
mondhassunk-mutathassunk olyat, amit
ők még nem ismernek. Ezt el is várják
tőlünk.

(Az interjúkat Dehelán Anna,
Hochenburger Agnes

és Makra Ildikó készítettel


