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 Ön pályája során most igazgat először
állandó városi színházat. Vajon azért vállalta ezt
a megbízatást, mert itt olyasmit is megvalósíthat,
amit eddig szabadúszó rendezőként sem

Olasz-országban, sem külföldi színházakban
nem tudott elérni?
 Hát... a kérdésre nem könnyű felelni, mert

tulajdonképpen eddig is egész jól meg tudtam
csinálni mindazt, amit akartam, persze csak
azért, mert az olaszországi színházi helyzetre te-
kintettel mindig megpróbáltam - hogy is mond-
jam - szlalomozva dolgozni; és továbbra is ez a
szándékom. Azt hiszem, ebben az országban
másként nem is lehet.
 A Teatro Stabile csak a rendezői

önmegvalósításhoz szolgál alapul, avagy

három-négy éven át az adott város közönségét
is be akarja vonni egy utazásba, egy közös
élménysorozatba?
 Természetesen az utóbbira törekszem.

Hiszen nem először kínálták fel nekem
valamelyik Teatro Stabile vezetését. De tudtam,
hogy Torinóban elképzeléseim szerint lehet
majd dolgoz-ni...

 Miért épp Torinóban?
 Olaszországban minden városnak sajátos

jellege van. Torinóban a közönség inkább ha-
gyományos beállítottságú, a szó jó értelmében;
fegyelmezettebb, figyelmesebb, mint másutt.
Rómában például a közönség figyelme nagyon
is szétszórt... De ha az ember felvállal egy ilyen
színházat, először azt kérdezi magától: mit jelent
a mai Olaszországban a Teatro Stabile fogalma,
mire képes egy ilyen színház? A többi Stabile
nem jön szóba modellként.
 Milánóban valamikor a strehleri modell

volt a mérvadó: a szinház minta felvilágosítás
és a szórakoztatás színhelye, Brecht

olaszosítása...
 Volt egyszer, hol nem volt! A milanói

Piccolo Teatro valamikor kétségkívül
modelljellegű volt, de ma már sem
intellektuálisan, sem szer-vezeti szempontból
nem tekinthető modellnek. Hagyományszínház,
amely tisztességgel él egyik napról a másikra.
Másfelől az olasz szín-háznak kétségkívül
kárára volt, hogy a Piccolo mint lehetséges
példakép következmények nél-kül maradt.

De az Isten szerelmére: nehogy azt higgyék,
hogy én itt, Torinóban valamiféle modellt akarok
teremteni. Még az sem biztos, hogy azén tizenöt
év óta kialakult munkamódszerem egyáltalán
összeegyeztethető egy intézménnyel, egy állandó
társulati maggal, amelyhez aztán folyamatosan
csatlakoznak újabb színészek. Különösen
problematikus ez a mai Olaszországban, ahol a
fiatalok totálisan elutasítanak mindenfajta kísér-
letező, a dolgok mélyére hatoló tevékenységet.
Mindenütt a gyors siker hajhászása, a minden-
nemű eredetiség nélküli, eldobható kultúra divat-ja
grasszál.

Luca Ronconi

Az olasz néző csak vágykép

- Való igaz: Olaszországban járva az ember ügy

látja, hogy a közélet egyre inkább szétzilálódik.

Harminc tévéadó van, ötven politikai párt, de

Milánó és Palermo között mindössze két politikai

hatalmi tényező: a katolikus egyház és a maffia.

Az egyik egyre gyengül, a másik egyre erősödik,

és az állam jóformán megszűnt létezni. Lehet-
ne-e itt még legalább a kultúra területén a szín-

ház a figyelem, a koncentráció szigete?
- Aki ismeri munkásságomat, tudja, hogy én

éppen erre törekszem. Csakhogy nálunk, Olasz-
országban nincs igazi közönség, és ezért a szín-
ház, sőt, minden egyes előadás voltaképpen
mindig felhívás a közönséghez; kíváncsiak va-
gyunk, eljön-e egyáltalán valaki. Talán más
kultúrákban, mondjuk, Németországban van a
közönségnek arculata; talán az ottani közönség-
nek vannak elvárásai a színházi emberekkel
szemben.

Nálunk nincs ilyen elvárás. Az olasz közönség
egyáltalán semmit sem vár el. És ebből mégsem
szabad azt a következtekést levonni, hogy
visszahúzódunk, és zárt csapatban, csak a
magunk számára dolgozunk. Nem, nagyon
fontos, hogy felállítsunk valamilyen hipotézist,
hogy megidézzük egy lehetséges közönség
képzetét, vágyképét! Hiszen valahol talán létezik
még fogékony közönség, csak nehezen érhető el.
A kultúra és a politika terén ugyanis mára annyi
válaszfal és terelőút alakult ki, hogy már nagyon
nehéz egy színházi előadás és az eszményi
címzett között közvetlen, természetes
kapcsolatot létrehozni.

- A hipotézis felállítása a darabválasztással
kezdődik. Feltűnő, hogy miközben ön az olasz

közönséget keresi, egyre-másra német szöve-
gekkel foglalkozik.
 Valamit le kell szögezni. A német, a spa-

nyol vagy a francia színházzal ellentétben az
olasz színészek már évszázadok óta elsősorban
idegen nyelvből fordított darabokat játszanak.
Olasz klasszikus drámaíróból kevés van, kortársi
szerzőből még kevesebb, ezért a sok idegen-
nyelvű műsordarab. Mármost én nagyon nehe-
zen tudok instruálni olasz színészeket franciából
fordított darabokban; annál több rendezői lehe-
tőséget találok a német színdarabszövegekben.
 Mi lehet ennek az oka?
 Magam sem tudom! Annyi bizonyos, hogy

a német nyelv szellemi struktúráját, a német írás-
módot és azt, ahogy mindez a fordításban meg-
őrződik, az olasz színészek jobban értik és job-
ban is reprodukálják, mint a francia szövegeket; a
francia nyelv olyan tartalmakat fejez ki, amelyek
nem élik túl a fordítást.

 A nyelvrokonság ellenére?
 Ez nem a nyelvi gyökereken, hanem az el-

térő gondolkodáson múlik. Én a színészektől ál-
talában mindig egyfajta szellemi, érzelmi és
pszichológiai kétsíkúságot követelek: egyfelől az
olasz, másfelől a fordításban még megőrizhető
német vagy francia vonatkozásokra kell tekin-
tettel lenniök. Engem mint rendezőt leginkább az a
zóna izgat, ahol a fogalmi gondolkodás és aszó
egymásba nő

A fogalom, a káosz és Karl Kraus

Fogalmi gondolkodáson itt azt értem, ami felold-
hatatlanul kötődik egy adott nyelvhez, és nem vi-
hető át egy másik nyelvbe, vagyis ami a nyelv
mélyrétegében rejlik.
 Ma este ön a Fiat-gyár egy használaton kí-

vüli szereldéjében olaszországi bemutatót tart:
Kar/ Kraus művét, Az emberiség végnapjait állítja

színre; azt a művet, amelyet még szerzője is elő-

adhatatlannak tartott, már csak terjedelmi okok-
ból is.
 Igen, Kraus tizenöt órás előadásról be-

szélt; de éppúgy tarthatna negyvennyolc óráig,
vagy akár tíz napig is.. Az én előadásom három-
órás lesz, mert csupa szimultán akcióból áll. A
szöveg minősége nem végig azonos, vannak na-
gyon sűrű és vannak inkább fecsegő passzusok.
Én azonban nem minőségi szempontok szerint
válogattam, hanem egyfajta antológiát szer-
kesztettem. A szerelde eszményi helyszín a szi-
multán játékhoz, amire egyébként a szöveg ma-
ga is lehetőséget teremt, hiszen az egyes jelenetek
egyidejűleg játszódnak Bécsben és a különböző
frontokon. Ez nyilvánvalóan befogadási
problémát is teremt: a darab merő káosz, persze
olyan káosz, amelyet nem az esetlegesség elve
alapján szerveztem meg...
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Drámaírás drámaírók nélkül

- A színház a maga nagy korszakaiban mindig az
adott ország nyelvén író kortárs szerzőket ját-
szott: Szophoklészt, Shakespeare-t, Molière-t,
Goldonit, Eduardo de Filippót... Létezhet-e
Olaszországban eleven szöveges színház, ha az egy
Dario Fón kívül nincs kortárs szerző? És ha valaki
egy olyan intézmény élén áll, mint ön itt Torinóban,
nem tehetne valamit a drámaírás elő-
mozdítására is?

- Úgy gondolom, érdekes közönség nélkül
nem születhet színpadi szerző; a nagy drámaíró
ugyanis elsősorban saját közönségét dramati-
zálja. És ha a közönség passzív, motiválatlan
vagy ostoba, akkor senkiből nem lehet igazi drá-
maíró. Azt hiszem, az általam használt jelzők
elég pontosan írják le ami olasz közönségünket.
Bármilyen furcsa, soha nem vallottam azt a felfo-
gást, miszerint a drámaírást a drámaírók találták
fel. Először van a dráma, aztán a drámaírók. Úgy
gondolom, először valamilyen kapcsolatnak kell
megszületnie a közönség és a színház mint tár-
sadalmi közeg között, és ha e szerződés szabá-
lyaiban megállapodtak, csak akkor kerülhet sor
az írásra. Az olaszországi helyzet egész egysze-
rűen nem teszi lehetővé nagy drámaíró születé-
sét.

Jelenetek az Orlando Furiosóból

 Érdekes elmélet. De ugyanakkor Olaszor-
szágban ma hallatlan bőségben teremnek kivé-

teles tehetségű elbeszélők és regényírók. Hát
nincs olyan közöttük, aki egy szép napon azt
mondaná: „Tudod mit? Szívesen írnék valamit a

színház számára, ha eljátszanád."
 Dehogy nincs! Egyszer például megálla-

podtunk Umberto Ecóval: tizenöt évvel ezelőtt
elkezdtünk dolgozni egy darabterven. De Ecótól
persze nem várható el, hogy háromfelvonásos
vígjátékot írjon egy házassági válság lélektaná-
ról vagy a főnök és a titkárnő viszonyának bonyo-
dalmairól. Ha én Umberto Ecótól darabot kérek,
hát olyan mű születik, amely hétszer olyan
hosszú, mint Az emberiség végnapjai,
egyidejűleg hét bolygón játszódik, és a
mondanivalót egyik bolygóról a másikra
közvetítik! Én persze hiszek az ilyenfajta
színházban, és semmire se becsülöm azokat az
angolszász kirakodóhelyeket, ahol csak az
ember hétköznapi problémái halmozódnak fel -
ezek tökéletesen érdektelenek.
 Vagyis elveti a színpadi zsurnalizmust. Ha

már a zsurnalizmusnál tartunk: játszik-e valami

szerepet Olaszországban a színikritika?

 Miféle szerepre gondol?
 Van-e párbeszéd a színház és a kritíkusok

között?
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A vadkacsa című Ibsen-dráma a pratói Labora-
tórium Színházban

- A mi nagy vitáink mindig csak gazdasági
szinten zajlanak...
 Esztétikai viták nincsenek?
 Igen csekély mértékben.
 Megfigyelésünk szerint az olasz színház-

ban bizonyos formalizmus uralkodik: az első a
forma, a stilizálás, és ez határozza meg a tartal-
mat. Ritkán indulnak ki az anyagból, hogy annak
alapján határozzák meg a formát. Csaknem min-
dig szólistákat látni, igazi együttes játékot csak
nagyritkán. A színészek pedig ritkán néznek

egymás szemébe, inkább a rivaldán túlra sandí-
tanak...

- Igen, az exhibicionizmus jellemző tulaj-
donsága és időnként hibája az olasz színésznek.
Az olasz színész hajlamos rá, hogy kiállításra
vigye önmagát. Persze néha szép és érdekes
dolgot állít ki - máskor viszont valami
förtelmeset vagy nevetségeset. De azt hiszem,
ez is össze-függ a már említett jelenséggel: a
francia színész franciául játszik, saját nyelvén
fejezi ki magát. Nálunk viszont olasz darabok
híján a színész kénytelen kitalálni a maga
nyelvét, és ilyenkor könnyen válik modorossá.
Az olasz színház egész Európában a
legmodorosabb; merő tévedés, hogy spontán
vagy természetes volna, el-

lenkezőleg: a végletekig formalizált. Ezért esik a
külföldi megfigyelőknek annyira nehezükre, hogy
megítéljék és elviseljék.

A közönség ízlése, a gesztus
hívsága, a hang dallama

-- És ön harcol e hagyományos modorosság el-
len?

 Néha harcolok ellene, néha, ha helyénva-
lónak érzem, támogatom. Hiába, ez adottság;
nem tehetünk úgy, mintha nem léteznék. Itt van
például az olasz néző vonzódása az esztétiz-
mushoz; negatív hajlam, mégis létező, nem lehet
behunyni előtte a szemünket. Vannak olyan
színházi kultúrák, amelyekben azt mondják az
emberek: „Megértettem" -- „Nem értettem meg"
-- „Egyetértek" - „Nem értek egyet" - „Érdekes" -
„Érdektelen". Az olasz néző viszont azt mondja:
„Tetszett" - „Szép" - „Csúnya". Az olasz nézőnél
jóformán minden a kialakult ízlésen múlik, és
nem a megismerésen. Ha nálunk az ember
sikerre akar vinni valamilyen koncepciót, mindig
az ízlést kell megcéloznia, mert a mi nézőink -
ellentétben a német közönséggel - nem tudnak
koncepciókat értelmileg felfogni; még a
legműveltebbje sem.
 Ha a színész ilyen hiú módon expresszív,

ebben az egzisztenciális szorongás is kifejező-
dik. Minél jobban akar kinézni, hogy megkapja a
következő szerződést. De ön, mint egy állandó
színház rendezője és igazgatója, bátran mond-
hatná neki: „ Veled holnap is akarok dolgozni, ne
mutogasd hát magad ilyen vehemensen, inkább
a darabbeli figurára koncentrálj!"
 Csakhogy én az olasz rendezők közül

egyike vagyok a leginkább szövegközpontúak-
n a k - és a közönséggel való nehézségeim java-
részt éppen ebből adódnak. Pedig háttermésze-
tesen én is olasz módra rendezem meg a szöve-
get. Ellene vagyok a mások által oly sokra be-
csült túlfinomult esztétizmusnak, de azt is tudom,
hogy ami közönségünk elvárja: a szöveg alakul-
jon gesztusokká. Akkor aztán módomban áll el-
dönteni, hogy a gesztus pusztán csak esztétizál,
vagy van-e mélyebb értelme is. Nem kedvelem a
formális-esztétizáló színházat, de hiába: azt,
hogy a hang nem pusztán a gondolat kifejezését
szolgálja, hanem önálló hangzása, dallama is
van, jószerivel az olaszok fedezték fel - márpe-
dig, mindennek ellenére, mi azért mégiscsak ola-
szok vagyunk.

Theater heute, 1991. február

Az 1933-ban született Ronconi a hatvanas évek végén tűnt fel Ariosto
Orlando Furiosójának színpadi változatával, mára Olaszország egyik
legtekintélyesebb, Európa-szerte elismert rendezője, 1989 óta igazgat-ja
a torinói Teatro Stabilét
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