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SZŰKSZAVÚ FESZTIVÁL
BRIT KORTÁRS SZÍNHÁZAK

éntektől péntekig, egy hétig zajlott
Buda-pesten a Hullámverés című brit
kortárs színházi fesztivál. Hat előadást
láttam a nyolcból. Szombati
kíváncsiságom a hét elejére

alábbhagyott, kedden újraéledni látszott (Steve
Shill Company) csütörtökön végül
tanácstalansággá változott (Pirate Produc-
tions). Hat estém történetét kellene most tehát
megosztanom olvasóimmal, azaz hat színházi
előadást kellene leírnom. Hogy nem ezt te-
szem, annak magyarázata az, hogy a produkci-
ók jellegéből adódóan a leírás csak töredékes
információkkal volna képes szolgálni. Az elő-
adások többsége ugyanis mozgásra épült,
táncra, pontosabban mozgási rendszerekre,
zenére, és csak kisebb részük dolgozott a szó-
val, ami vélhetőleg egyik szempontja is volt a
válogatásnak. És ha valaki vagy valakik úgy ta-
lálják, hogy a beszéd hiányával mondható el az,
ami kikívánkozik belőlük, akkor talán ellenkezik
is szándékaikkal, amikor azt másvalaki a szó
mindenhatóságában mániákusan bízva lefor-
dítja.

Persze ez így mégsem igaz. Nem igaz, mert
miért ne volna hiteles a szó, ha követni tudja a
mozgás vagy a látvány összetettségét, az ilyen
szót meg ki ne fogadná szívesen? Szólhatnék
tehát - így meggyőzve magamat - pontos
szóval az előadásokról, de továbbra sem te-
szem. Nemcsak saját fogalmi felkészületlensé-
gem tart vissza, hanem annak gyanúja is, hogy
amit végül mondanék, az zavarbaejtően isme-
rős és didaktikus lenne. Ennek a gyanúnak az
alapját azonban maguk az előadások szolgál-
tatják. Ezért aztán hat estém történetének el-
mondásába az áthidaló reflexiót iktatom be.
Ahelyett, amit láttam, arról beszélek inkább,
amit a látvány hatására gondoltam, azt remélve
persze, hogy mintegy árnyjátékként valami vé-
gül előtűnik a látványból is.

Egy fesztivál többnyire reprezentálni igyek-
szik. Ez esetben bizonytalan vagyok annak el-
döntésében, hogy itta kortárs brit színház meg-
határozó produkcióit válogatták-e össze a
szervezők, avagy inkább a nyelvtudást nem fel-
tétlenül igénylő előadások mellett döntöttek. A
különbségtételt azért találnám fontosnak, mivel
így megszületett ítéletem hatókörét tudnám be-
mérni. Nem kérdeztem meg a szervezőket, így
csak a formára hagyatkozhatom: brit kortárs
színházi fesztivál, azaz előadások sorozata,
amelyek önmagukon túl a jelenkori angol szín-
ház állapotát is mutatják. Az ítéletem tehát két
mozzanatban működött: a látott előadásra vo-

natkozott, de máris csatlakozott az előző esték-
hez, azonosságokat, tendenciákat keresve.

Egyszerűsített modellek

Az előadások legfeltűnőbb azonossága a re-
dukáló jelleg volt. Formai, illetve tartalmi szűkí-
tésekre láthattunk különféle megoldásokat. A
darabok szüzséje javarészt panelekre épült,
olyan alapmotívumokra, amelyekre elég csu-
pán utalni is, és nyomukban kibomlik egy kul-
túrtörténeti tradíció, illetve egy ismerős érzelmi
rendszer. Ezen elemek használata tudatossá-
got feltételez, azaz egy rendszer vagy, ha úgy
tetszik, gondolkodásmód meglétét, ami egyér-
telműsíti a néző számára a formát. Ha az egy-
szerűsített modell mögött meglátom a bonyo-
lult szándékot, akkor elkezdek dolgozni, hogy
értelmezni tudjam azt. Ám ha az egyszerűsítés
mögött redukált gondolatot találok csupán, ak-
kor zavarba esem, vagy éppen bosszús le-
szek.

A látott hat előadásból ezt a zavart éreztem
a Man Act és a Pirate Productions előadásán,
és kifejezetten bosszankodva ültem végig a
Dance Quorum estjét.

A Man Act három részre tagolt előadásában
zavarba ejtett a - tartalmát tekintve meghök-
kentően gyenge minőségű - műsorfüzet ma-
gyarázata, amely határozott kapcsolatra utal a
részek között, míg valójában ezek a kapcsoló-
dások inkább esetlegesek vagy nagyon távoli-
ak voltak. Én a produkciót három különálló mű-
ként néztem, melyek közül a harmadik szelle-
messége kárpótolta megelőző kettő súlytalan-
ságáért.

A Pirate Productions zavart és - mint már
említettem - tanácstalanságot ébresztett
bennem. Arra kellett gondolnom, hogy én sze-
mély szerint alkalmatlan vagyok e mű megér-
tésére. Süket és vak vagyok mindarra, amit a
nézőtér egyharmada kitörő lelkesedéssel
megtapsolt. Én bántó dialógusokat hallottam,
és durván eljátszott „lelki rezdüléseket" láttam,
képletet képlet hátán, valamint finomkodó film-
bejátszásokat. Ráadásul máig nem értem, mi-
ért ott volt vége, ahol vége volt, egyáltalán mire
való volta második rész. Nő és férfi, vágyak és
félelmek, bizonytalanság és reménykedés:
valami hasonló, esetleges leltárt tárt elém ez
az előadás mindenféle további mélyítést mel-
lőzve.

A Dance Quorum is szűkítéssel élt, egy nő
és két férfi viszonyrendszerének preparálásá-
ra tett kísérletet, ám olyan rövidre fogta az egy
érzelem és az érzelem megjelenítésére hasz-
nált látvány közti távolságot, hogy szinte már
az első néhány percben bántóan didaktikussá
lett a játék. Kényszeres fordítási folyamattá
vált az előadás, melyben volt mozdulata félté-
kenységre, a szerelemre, a gyűlöletre, a szen-
vedésre is, ám nem történt más, mint hogy a
mozdulat hangsúlyozottan ugyanazt mutatta,
nem többet és nem kevesebbet, mint amit kiin-
dulópontjául választott - ismételt. Így aztán a
néző nem lelte helyét ebben a szigorú katatóni-
ában, és jobb híján, fásultan nézte a két szép
díszlettárgy körül zajló mozgásokat.

A redukáló gesztus idekapcsol két másik
előadást is, ám hogy ezeket mégis különvá-
lasztom, annak az az oka, hogy lényegesen
jobb minőségűek, mint a fenti három darab. A
minőségben való különbség számomra egyér-
telműen a szabadabb gondolatban rejlik. Sza-
badságon itt a mozgások és azok jelentése
közti nagyobb távolságot értem.

A Dv8 Theatre a színpadkép látványával bő-
vítí a mozgások értelmezését. A tér, a háttérfal,
a fények, a lezúduló murva és a víz szépségük-
kel kimozdítják a mozgásokat egyirányúsá-
gukból. Itt is kapcsolatok, alaphelyzetek állnak
fel, megint csak vázlatosan kissé, ám ha aka-
rok, mégis találhatok lehetőséget, hogy félre-
értsem azt, amit ők előmutatnak. Félreértsem,
azaz másképp értelmezzem. Ebben egyértel-
műen az előadás színpadiassága volt segítsé-
gemre. A látvány bölcsen szétmosta az elő-
adás didaktikáját.

A második, ide tartozó előadás, a Steve Shill
Company Szkéné-beli produkciója az általam
látott darabok közül a legjobb. Zörejjel, fény-
nyel, rövid narrációval és jelzésszerű színészi
játékkal csaknem a film effektusait képes elői-
dézni. Pontosabban inkább utal a filmeffektu-
sokra, és ettől olyan, mintha filmet látnánk.
Óhatatlanul ironikus lesz így a banális szerelmi
történet. A tüntetően egyszerűsített eszközök
ellenében játssza a két színész a szerelmi drá-
mát. Ettől naivvá lesz az előadás, ám ez a jól
ki-mért naivitás jelent is valamit: blaszfémiát
és elesettséget egyszerre. Ez az előadás
végig-járja a folyamatot, amely önmagában
indokolja a kezdeti lépés megtételét:
redukcióval jut el a tágassághoz - ez lenne
tehát a szűkítés funkciója.
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Az előadásoknak a redukció mellett másik fő
vonása az experimentális jelleg volt. Ez
meglehetősen távolra vivő következtetésekre
ad lehetőséget. A látott program alapján -
feltéve, ha a fesztivált a brit színház
reprezentánsa-ként fogadom el - feltűnő
különbséget látok a hazai és az angol
színházi struktúrában, ami végső soron
kultúráink másságára mutat rá.

Hazai színházi életünk intézményes kerete-
ken belül zajlik. Társulatok és épületek zárják
körül a szakmát, ahová csak kiképezve,
bizonyos értelemben csak éretten lehet
bekerülni.

Jelenet a Man Act együttes előadásából

A nyers kísérletezést, az amatőrséget mintegy
a pályaalkalmasság kritériumaként jó, ha már
a főiskolai felvételikre, de az iskola befejezésé-
ig mindenképpen le kell vedleni. Tanulási - és
nevelődési! - folyamat ez. A képzett mester-
emberek aztán előadásokat hoznak létre, hát-
térapparátussal, egy-egy társulat munkatradí-
cióinak betartásával. Profikról van szó tehát,
ám a profizmus nem értékítélet, nem magától
értetődő minőség, hanem sokkal inkább a hát-
teret jelöli ki. Színházi munkára felkészült és
ki-képzett emberekre vonatkozik.
Gondolatmenetemben a profi elsősorban a
színházi struk-

túra egyik alkotóelemét jelenti. Arra készült és
arra készítették fel, hogy képes legyen részévé
válni egy működő szerkezetnek: tudjon úgy
deklamálni, úgy mozogni, úgy élni egy
társulatban és civilben (!) is, hogy megfeleljen
a kialakult kritériumoknak. Egy pillanatig sem
gondolom, hogy ez megalkuvás lenne, de még
csak bölcs kompromisszum sem. Nálunk ilyen
a színházi kultúra szerkezete. Másutt,
például Angliában - úgy sejtem -, másmilyen.

E fesztivál alapján - még mindig csak a kül-
sőségeknél maradva - azt gondolom, hogy
decentralizáltabb, függetlenebb az intézményi
rendtől és a hagyománytól is. A hagyománytól
való függetlenségre nincs valódi érvem, csu-

Alternatívák a színházra
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pán az: a látott előadások annyira eltérőek
voltak, hogy nehezen képzelhető mögéjük
egyet-len adott tradíció. Úgy gondolom, hogy
számtalan tradíciót követnek, ahányan annyit,
ami viszont elválasztja egymástól az egyes
pro-

dukciókat. Minden egyes előadás alternatíva a
színházra, a színházcsinálásra. Nem egyfor-
ma érvényre juttatása, hanem más és más ke-
retek kipróbálása. Soha nem fedeztem fel tel-
jes színházi koncepció érvényesülését a kü-

A Man Act előadása

lönböző előadásokban, ezzel szemben részle-
teket láttam, részpróbálkozásokat egy-egy
részprobléma kezelésére. Ezáltal mindegyik
előadásnak kamarajellege lett, és én ezt min-
den esetben - még a két jobb előadás eseté-
ben is - szűkösnek találtam. Minden előadás
más-más ponton vizsgálta a színház gondola-
tát. Tanulmányok, vázlatok, de soha nem sok-
rétegűség, végső soron soha nem egész. Ma-
gam is meglepődve állok most saját egészkö-
vetelésem előtt, melyet ráadásul - eddig ki
nem mondva - a hazai színházban megol-
dottnak látok. A formai különbség végül is kon-
cepcionális eltérést eredményez. Ez a különb-
ség vált meglehetősen nyilvánvalóvá szá-
momra a fesztivál során.

A mi kultúránkban a színházat a rétegek, a
szintek finom rendszerének felállításával ár-
nyaltnak, érzékenynek, a lelket és az esemé-
nyeket (nem csak a lélekéit) felmérő gondola-
tok és technikák egészének kívánjuk látni. A
sokféleség összecsiszolva értelmezi az egyet.
Erre felkészült emberek pontosságra való
igyekvése - ez a színház, és ez néha még si-
kerül is.

A fesztivál előadásai alapján a színház Ang-
liában nem törekszik ilyen mélyre. A figyelmet
egy dologra összpontosítja egy dolog segítsé-
gével. Megragad egy gondolatot, valamint egy
technikát, és annak segítségével igyekszik de-
finiálni a gondosan lehatárolt egy adott jelen-
séget. E mellé a vállalkozás alternatívajellegét
állítja. Azt mondja, hogy ezt most így, de lehet
másképp is. Más például - vagy épp egy másik
alkalommal az adott művész maga - másképp
közelít. Minden újabb produkcióban újra-épül
egy másik alternatíva. Így a színház, a mű-faj is
alternatívává lesz. Profik (nem a minőség
szinonímája) helyett gondolataikat és testüket
próbára tevő emberek munkáját látjuk. Szá-
mukra a színház mint életforma is alternatíva.
Magától értetődik a párfogalom: amatőrök,
amely szó itt ismét nem értéket jelöl.

Számomra az első típus - talán csak mert
ismerősebb - kielégítőbb. Nekem ez nagyobb
számban ad lehetőséget a revelációra. Való-
színűleg bennem is van a hiba, hogy mindazt,
amit a második típusról gondolok, hajlamos
vagyok elégtelenségként értelmezni, és
visszafordítani a fesztivál egészére. A
sokrétűség mániákusaként keveslem, amit
láttam.

No Respite - a Dance Quorum előadása
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