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eborah Warner most töltötte be harminc-
egyedik életévét. Miután elvégezte a
Central School of Speech and Drama-t,
ügyelőként dolgozott két londoni alterna-
tív színházban, a richmondi Orange

Treeben és a New Endben; ezután ügyvezető
titkár lett a neves avantgárd drámaíró-színész-
rendező, Steven Berkoff Theatre Group nevű
társulatánál. 1980-ban minden külső anyagi tá-
mogatás nélkül saját együttest hoz létre Kick
Theatre néven. A közönség és a szaksajtó ha-
mar felfigyel sajátos rendezői stílusára. Meg-
rendezi Büchner Woyzeckjét, Brechttől A sze-
csuáni jólelket és Shakespeare A viharját, majd
két további Shakespeare-drámával, a Lear ki-
rállyal és a Coriolanusszal átütő sikert arat az
edinburghi fesztiválon. A British Council meg-
bízásából Bangladesben viszi színre A vihart, a
bengáli nyelvű előadás a mű ottani első bemu-
tatója.

1988-ban szerződteti a Royal Shakespeare
Company. Itt először a Titus Andronicust állítja
színpadra, a címszerepben Brian Coxszal; az
előadást 1989-ben Peter Brook is meghívja a
pá-

rizsi Bouffes du Nord-ba, ahol óriási kritikai és
közönségsikerrel játsszák. Ugyancsak az RSC-
ben rendezi meg a János királyt és Szophoklész
Elektráját.

Deborah Warner ezután a londoni Nemzeti
Színházban is bemutatkozik; itt a Lear királyt,
majd A szecsuáni jólelket viszi színre.

Neves színész honfitársa, Brian Cox szerint
Deborah Warnert az izgatja, ami furcsa és nya-
katekert; rendkívül erős érzéke van a humor, a
szatíra és a paródia iránt. Jan McKellen pedig jó
boszorkánynak nevezte, akinek mágikus hatal-
ma van másokon - színészeken és nézőkön.

- Peter Brook rendezése óta most láttam az

első igazán lenyűgöző Titus Andronicust. En-

nek az újfajta megközelítésnek a titkai érde-
kelnének.

- Shakespeare-t rendezni olyan, mint egy
detektívmunka. A szövegben ott rejlik
valamennyi kulcsa megoldáshoz, a rendezőnek
csak követnie kell a nyíllal megjelölt utakat,
felfedezni

a nyomok közötti összefüggéseket, és akkor las-
san rábukkan a vezérfonalra. A színészek rész-
vétele azután még további és kiszámíthatatlan
ösvényeket tár fel.

Olyan generációhoz tartozom, amelynek ki-
kövezték az utat. A hatvanas években már ki-
alakult a shakespeare-i életmű felszabadult és
felszabadító, újszerű megközelítése. Hamlet
ekkoriban pólóban jelent meg a színpadon. Ér-
dekes, hogy ezek a kezdeményezések éppen
az akadémikus-tradicionális színházi körök
felől érkeztek, illetve e körök karolták fel őket.
Annak idején szinte páratlan jelenség volt, hogy
Peter Brookot mint újító-kísérletező szellemű
fiatal rendezőt úgyszólván pályakezdőként
szerződtette a Royal Shakespeare Company
(amely később engem is magához kötött), va-
gyis elmondható, hogy a változások belülről in-
dultak el. Így aztán, mire én a szakmába kerül-
tem, Peter Brook és a többiek már minden me-
rev tradíciót eltöröltek.

Deborah Warner
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Az RSC-be úgy érkeztem, hogy magammal
vittem a Kick Theatre-ben szerzett tapasztalatai-
mat és ott kialakult stílusomat. A Kicknél nagyon
sok nehézséggel küszködtünk. Pénzt sehonnan
sem kaptunk; a szereplők - mind hivatásos szí-
nészek! - fellépti díj nélkül játszottak; igazából
színháztermünk sem volt. Rákényszerültem,
hogy a darabokat kizárólag a színészekből kiin-
dulva válasszam, s így az előadásokban is a
színész munkája lett a legfontosabb. Csakhogy
ennek következtében a díszletet, a jelmezt
fölösleges sallangnak tartottam, és ettől a
felfogástól az összehasonlíthatatlanul
gazdagabb RSC-ben sem tudtam szabadulni; a
mai napig sem barátkoztam meg a
külsőségekkel. Sajnos a hatvanas-hetvenes
évek lázas kísérletező kedve az angol
színházban mára elapadt. Szerintem ez a fő oka
azén Titus Andronicusomra összpontosuló
felfokozott érdeklődésnek.

- Az előadásban engem elsősorban az a
hallatlan biztonság és az ízlésnek az a kiegyen-

A West End bizonyos szempontból kétség-
telenül London - és Európa - abszolút színházi
központja zajos sikereivel, pompás kiállítású
musicaljeivel. Ez a beszámoló azonban nem
ezekkel foglalkozik, hanem a Temze másik
partján (a délin) található két jelentős színház
három produkciójával. Az

Athéni Timon

előadása után a címszerepet alakító David Su-
chet a tapsot megszakítva a közönséghez fordul.
Röviden elmondja, hogy veszélyben a színház,
az ideiglenesre tervezett épület rekonstrukcióját
már tizenöt éve meg kellett volna kezdeni, s a fel-
újítás immár elodázhatatlanná vált. A színész hi-
vatkozik a Young Vic egyedülálló karakterére, a
hagyományosan bensőséges atmoszférára, s
köntörfalazás nélkül anyagi segítséget kér a je-
lenlévőktől, mondván, kezükben a színház jövője,
sorsa. A távozó nézők adakoznak, a fiatal, ro-
konszenves jegyszedők fogta vödrökbe sűrűn

súlyozottsága ragadott meg, ahogyan múlt és
jelen keveredik benne.
 Apám régiségkereskedő volt, és egy

óriási helyiségben mindenféle stílusú
bútorokat és egyéb tárgyakat tárolt. Kedvenc
szórakozásom-ként az utcabeli gyerekekkel a
raktárban, a régiségek között - saját ruhánkban,
vagyis jelmez nélkül! - Shakespeare-t
játszottunk. A Bouffes du Nord-ban is a tér
határozta meg az előadás stílusát; számomra
ez a tér sokkal autentikusabb, mint az
Odéoné, ahol a Lear királyt játszottuk.
 Mit szeretne a jövőben színre vinni?
 A nagy emocionális erejű, tragikus drá-

mák érdekelnek. Ezért is szeretnék visszatérni
Szophoklész Elektrájához; úgy érzem, van
még vele mondanivalóm. Egyébként felkértek,
hogy vigyem filmre ezt a tragédiát, ismét -
mint már az RSC-ben is - Fiona Shaw-val a
címszerepben. Most dolgozom a forgató-
könyvön.

hullanak az érmék. (Magánszemélyektől és vál-
lalatoktól a szükséges háromszázötvenezerből
mintegy kétszáznyolcvanezer font gyűlt össze a
„Mentsd meg a Young Vicet" kampány meghir-
detése óta.)

Trevor Nunn majd húsz évig volta Royal Sha-
kespeare Company művészeti vezetője, s egyéb
klasszikusok mellett jó tucatnyi Shakespeare-
darabot is rendezett (no meg a West End legsike-
resebb musicalbemutatói is az ő nevéhez fűződ-
nek). Ő állította most színpadra ezt az igen ritkán
játszott drámát, amely a kutatók véleménye sze-
rint nem is teljes egészében az Avoni Hattyú
munkája, vagy ha igen, bizonyos értelemben
vázlatos, be nem fejezett alkotás.

Ez a vázlatosság kapóra jött az átdolgozó-
rendezőnek, aki sajátos (bár nem egyedülálló)
módon kezelte a drámai anyagot. A vagyonát
méltatlan barátokkal eltékozló, majd mindenét
elveszítvén a vadonba költöző athéni patrícius
történetét egy hipermai nagyváros (London?)
miliőjébe és kellékei közé helyezte, a történése-
ket, a viszonyokat, a nyelvezetet is ehhez
igazít-

va. Az előadás lényegében egy - az U alakú
nézőtér öblébe türemkedő - üres színtéren
játszódik, amelyet az első részben fekete
(„márvány") lapok borítanak, s amelynek hát-
teréül fémszerkezetekből és fóliából kialakított,
valamelyest átvilágított „felhőkarcolók" szol-
gálnak. A szünetben a lapokat fölszedik,
helyükön poros, törmelékes, szemetes talaj
marad, a „City" felhőkarcolói helyére irreális tö-
megű autóroncshegy kerül; ha tetszik, immá-
ron az East Enden vagyunk.

Szmoking é$ csokornyakkendő; a mindenütt
jelen lévő újságírók, tévé- és rádióriporterek;
az üzleti élet elitjét (számunkra) jellemző
magabiztosan sietős léptek; gazdagon terített
asztal és az urak szórakoztatására kirendelt
hölgyek: ezek aZ első részt uraló, a stílust meg-
határozó külsőségek. Minden fényes és ele-
gáns, mindenki nyájas és vidám. Egyik alka-
lommal Timon kis papírba tekert csomaggal
kedveskedik vendégeinek: a barátok egy-egy
slusszkulcsot kaptak ajándékba - a színfalak
mögött azonmód föl is búgnak a motorok... Az
urak agárversenyre járnak, vadásznak, teni-
szeznek (mindezt hanghatásokkal vagy né-
hány kellékkel, Illetve az öltözékkel és a maga-
tartással jelzik), Amikor Lucullus a már tönkre-
ment Timon szolgáját, Flaminiust fogadja, ha-
nyagul bepötyög valamit számítógépébe, majd
a monitorra meredve bocsánatkérően sóhajt:
nem tud segíteni. A „high society" homogén vi-
lágából csupán az egy Apemantus lóg ki, clo-
chard-külsejévél, nonkomformista viselkedé-
sével (és persze gondolataival).

Ugyanez az Apemantus az, aki egyedül „il-
lik" majd a második részben Timon új környe-
zetéhez, a roncstelephez. A többiek hiába is
igyekeznek hasonlítani az embergyűlölővé
vált, különc Timonhoz (a festő és a költő példá-
ul a legnevetségesebb, gondosan összeválo-
gatott „kirándulógöncben" jelenik meg). Egy
fokkal jobban megfelel a képnek a szenátorok
katonai kísérőinek, majd Alcibiades fegyvere-
seinek terepszínű ruhája, kissé túlhangsúlyo-
zottan militáns megjelenése. Ez egyébként az
előadás leggyengébb pontja: Alcibiades és
száműzettetése addig a darabbélinél kisebb
súlyú, a befejezés felé közeledve viszont eről-
tetetten és indokolatlanul erőszakos a katonai
megjelenés.

Timon maga megnyerő, rendkívül energikus
és jókedélyű, előzékeny és nagylelkű sikerem-
ber: valóban nem törődik a pénzzel, annak „ál-
dásait" - úgy tűnik -- nem is nagyon élvezi: az
adományozásban leli legfőbb örömét, a lako-
ma, a konzumnők csak a többiek örömét szol-
gálják. Nem számol, nem kér ellenszolgálta-
tást, röviden: nem használja a pénzét.

Nem így a második részben (a szünet a nagy
helyszín- és környezetváltás előtt, vagyis a ne-
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