
A színházról

A barcelonai Teatre Lliure 1976-ban alakult, a
„teatro independiente"-nnozgalomhoz csatla-
kozva, amely aktívan, harcosan kereste az új
színházi nyelvet. Az együttes kezdettől az egy-
korú európai avantgárd legelevenebb irányza-
taihoz kapcsolódott, és Spanyolország első ál-
landó társulatává lett. Műsorán központi helyet
kaptak a nagy klasszikus és kortárs drámaírók;
módszere az egész színházi alkotó folyamat
komplex megújítására törekedett; szervezeti fel-
építése az önigazgatáson nyugodott; politikailag
pedig egyértelműen elkötelezte magát a jövő-
nek, azaz a Spanyolországban akkor már
érlelődő történelmi fordulatnak. Mindezek a
szándékok mintegy ötvöződtek a színház
jelmondatában: „Művészszínházat --
mindenkinek!"

A színházat színészek, rendezők, tervezők és
színpadtechnikusok kis csoportja hozta létre, ám
az évek során a katalán színjátszás néhány ne-
ves képviselője is csatlakozott hozzájuk. A szín-
ház stílusát kezdettől fogva az alapító, Fabiá
Puigserver, majd az ő 1991-ben bekövetkezett
halála után Lluís Pasqual határozta meg. A szín-
ház szívvel-lélekkel elkötelezte magát a katalán
kultúrának, de nem holmi (lokálpatrióták módján:
céljuk éppenséggel az, hogy a katalán kultúrát
beágyazzák az európai (kultúra kontextusába.
Ezt az újszerű imázst alig néhány évad alatt sike-
rült elfogadtatniok, olyannyira, hogy a Lliure
ha-marosan egyfajta hivatkozási pont lett a
Franco utáni politikai, társadalmi és kulturális
megújuláson belül. A közintézmények fokozódó
demokratizálódása és az autonóm katalán
önigazgatás feltételei közepette a színház
végre hozzájutott az őt megillető anyagi
támogatáshoz is.

1992-ig, tizenhat évad során a Teatro Lliure
több, mint negyven bemutatót tartott: a klasszi-
kusokat Marlowe, Shakespeare, Beaumarchais,
Moliére, Musset, Goldoni, Büchner, Schiller,
Gorkij, Csehov, Ibsen és Strindberg képviselte, a
moderneket - többek között - Brecht, Enquist,
Genet, Hacks, lredyhski, Mishima, Neruda,
O'Neill, Pinter, Pirandello, Botho Strauss és Ten-
nessee Williams, de színre került számos kata-
lán szerző is, köztük jó néhányan a legifjabb
nemzedékből.

Heiner Müller Kvartett című darabját e havi számunk mellékletében ol-
vashatják

1986 óta a színháznak saját kamarazenekara
is van, amely magát a modern zenére speciali-
zálta, hanglemezeket ad ki. Emellett
rendszeresen tartanak költői esteket.

A színház széles körű tevékenységének és
egyre népesebb közönsége igényeinek mindin-
kább korlátot szabnak a meglévő épület adottsá-
gai; ezért számos intézmény és jelentős katalán
személyiség támogatásával alapítványt hoztak
létre egy új színházra, amely az 1929-es nemzet-
közi kiállítás mezőgazdasági pavilonijában kap
majd helyet. Az új épülethez új, nagyszabású
tervek fűződnek. Bővíteni akarják például a zenei
és táncműsorokat, még többet kívánnak tenni a
mai katalán drámaírásért, és nemcsak
vendégül akarják látni a külföldi együttesek
legjavát, de együtt is szeretnének dolgozni
velük.

Részletek az előadás műsorfüzetéből

A bemutató és előtörténete

A barcelonai Teatre Lliure az 1992--1993-as
évadra tervezte Heiner Müller Kvartettjének ka-
talán nyelvű ősbemutatóját a neves költő, Feliu
Formosa fordításában. Az ír Brian Friel Augusz-

A Kvartett két szereplője

tusi táncának átütő sikere azonban módosította
az eredeti műsortervet, és a Kvartett végül csak
idén, június 17-én került színre, és akkor sem
Barcelonában. Az onnan száz kilométerre talál-
ható megyeszékhely, Girona frissen felújított
színházában láthatta négy alkalommal, mintegy
előzetesként a helyi és a katalán fővárosból át-
rándult közönség. A rendszeres barcelonai elő-
adások csak az együttes budapesti fellépése
után, novembertől indulnak be.

Egy előző látogatás

A Lliure -- Barcelona, de talán egész Spanyolor-
szág legigényesöbb színháza - nem először jár
Magyarországom,. 1991 márciusában, a Tavaszi
Fesztivál keretében, három este örvendeztette
meg a Katona közönségét a Karneválvégi éjsza-
ka című Goldoni-darab könnyedségében is ní-
vós előadásával. A katalán vendégek egy részét
tehát, így a két éve és most egyaránt főszereplő
Lluís Homart, egyben a színház művészeti veze-
tőjét, régi ismerősként üdvözölhetjük.

Mégis, az akkori és a mostani Lliure-produk-
ció közt inkább a különbségek, minta hasonlósá-
gok dominálnak. A sokszereplős, látványosan
realista Goldonit egy kétszereplős, de annál
többrétegű, egyéni rendezői elképzelések sze-
rint színre vitt Heiner Müller-darab követi.

A műről

Az egykor keletnémet Müller munkásságának
legjellemzőbb darabjai azok, amelyek meglévő
irodalmi műveket dolgoznak fel. Igy nyúlt vissza a
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nyolcvanas évek elején a kétszáz évvel koráb-
ban született, az utókor sok más alkotóját is meg-

ihlető Veszedelmes viszonyokhoz, a francia
Choderlos de Laclos 1782-ben megjelent regé-
nyéhez. A Kvartett azonban nem egyszerűen a
regény színpadi változata. Müller maga hangsú-
lyozza, hogy célja Laclos művének darabokra
szedése volt, hogy így belülről figyelhesse meg,
milyen is a két nem kapcsolatának a rendszere
egy hanyatló világ felső, „értelmiségi" köreiben.
A darab egyik különlegessége egyébként az,
hogy két szereplője négy szerepet játszik. Anna
Lizaran és Lluís Homar, a Lliuré két vezető színé-
sze nemcsak az egymással kegyetlen szópár-

bajt vívó Merteuil márkinét és Valmont vicomteot

kelti életre, hanem két másik nőalakot is: sze-

repet és nemet váltva mintegy színházat

játszanak a színházban. Négy szólam, amelyet

két hangszeren adnak elő - mondja az egyik

katalán kritikus.

A rendező és a rendezés

A Kvartett Ariel García Valdés, az emigráns

spanyol szülőktől származó, Grenoble-ban élő

francia színész-rendező elképzelése szerint

kerül a magyar közönség elé. García Valdés

két éve Shakespeare Athéni Timonját rendezte

a Lliurében. Heiner Müller darabját ő

választotta, de

döntése nem született meg könnyen. Sajtónyi-

latkozataiból kitűnik, hogy sosem vonzódott a

német színházhoz, amelyet túl keménynek ítél,

és amelyet szerinte a szakma túlbecsül. Müllertől

más okból is idegenkedett: „Ez az ember kom-

munista volt, és még most is kommunistának

vallja magát. Kelet-Berlinben élt, de számára a

Fal nem jelentett problémát, mert megvolt a ki-

váltsága, hogy átjárjon rajta. De egyszer azt kér-

deztem magamtól: van értelme ennek a fenntar-

tásnak? Hiszen a szerzőnél fontosabb az őt túlélő

mű." Ezt a művet pedig, a Kvartettet, olyan for-

radalmi jelentőségű alkotásnak tartja, amelyet

ötven vagy száz év múlva is játszani fognak.
Az európai színházi világban uralkodó elkép-

zelésekkel ellentétben García Valdés felfogásá-
ban a Kvartett nem szűk értelmiségi körök szá-
mára íródott intellektuális darab. A rendező vol-
taképpen a szerző elképzelését viszi tovább, hi-
szen maga Müller állítja, hogy művei nincsenek
híján a komikumnak. „A Kvartett tulajdonképpen
komédia. Mégis, mivel általában bizonyos ünne-
pélyességgel nyúlnak hozzá, képtelenek felis-
merni benne a bohózatot." Az önmagát dél-euró-
painak minősítő García Valdés saját latinságát
viszi a rendezésbe akkor, amikor kísérőzenéül
Adriano Celentano dallamait, nápolyi dalokat és
bolerókat választ, vagy amikor az eredetileg
minden formai tagoltságot nélkülöző darabot
groteszk, a két szereplő által előadott táncbeté-
tekkel osztja négy jelenetre. Az eredmény: tragi-
komédia (García Valdés szavaival: „tragikomi-
kus rituálé"), amely néha bohózatba vagy akár
cirkuszba hajlik.

A színészekről

Anna Lizaran és Lluís Homar a Teatre Lliure első,
1976 decemberében bemutatott produkciója óta
a színház vezető művészei. A színház csaknem
minden produkciójában, több tucatnyi klasszikus
és modern darabban játszottak együtt. Az 1985-
1986-os évadban a Kvartetthez hasonlít-ható

feladat elé állította őket Strindberg Júlia kis-
asszonyának nagysikerű színrevitele az azóta
elhunyt, legendás Fabiá Puigserver rendezésé-

ben. Homar először mint az Athéni Timon cím-
szereplője dolgozott Ariel García Valdésszel, és
állítása szerínt már akkor sokat tanult tőle. Most
úgy nyilatkozott, hogy a bemutató előkészítése
során „olyan ajtókat nyitottunk és zártunk, ame-
lyekről eleinte nem is sejtettük, hogy hová vezet-
nek". Anna Lizaran is az együttes kutatás, a kö-

zös újraalkotás élményét emeli ki: „A Kvartett
azok közül a darabok közül való, amelyekben a
színész semmit sem kap ingyen. Fokról fokra kell
meghódítanod. Szinte sajnálom, hogy elérkezett
a bemutató, és véget ért a mindent kipróbáló kí-
sérletezés."

luís Homar a Kvartettben



A kritikai visszhang

A katalóniai sajtó bő terjedelemben foglalkozott a
gironai bemutatóval. A kritikusok egyöntetű véle-
ménye szerint telitalálat az a rendezői felfogás,
amely a komikum felé tolta el a darabot. A
színészi munkát illetően általában Lluís Homart
emelik ki, aki a Kvartettben pályája csúcsára
ért. Joan de Sagarra, a katalán színházi világ
nagytekintélyű és rettegett kritikusa így ír
játékáról az El Paisban: „Az Homar által alakított
Valmont/Tourvel a strucc, a marabu és a kakadu
furcsa hibridje; le-hetetlen teremtmény,
amelyben a fenséges a

A színházról

A Nyevszkij Proszpekttől alig néhány lépésre
fekvő Kis Színház (Malij Tyeatr) hosszú időn át
viszonylag ismeretlen volt. 1944-ben, még a má-
sodik világháború befejezése előtt alapították,
amikor a Leningrád ostroma idején evakuált tár-
sulatok többsége még nem tért vissza. A színház
azonban mesterséges képződmény volt: hiány-
zott az önálló arculat, a program, az alkotó kon-
cepció. A műsor sokrétű volt ugyan, de az elő-
adások esetlegesen formálódtak.

A színház először 1966-ban hívta fel magára a
figyelmet, amikor Jevgenyij Siffersz rendező a
szovjet színpadokon akkor még merőben szo-
katlannak számító epikus színjátszás meghono-
sításával kísérletezett. A döntő fordulat azonban
1974-ben következett be, amikor Tovsztonogov
egyik tanítványa, Jefím Padve lett a művészeti
vezető, és magas színvonalú előadásokkal elő-
ször toborzott a színház számára igényes törzs-
közönséget. Ő hívta meg - először csak ven-
dégrendezésekre - Lev Dogyint, aki aztán Pad-
ve 1983-as elszerződése után átvette a színház
vezetését.

Az épület négyszázhetven személyt fogad be;
üres hely jóformán soha nem akad. Az első
országos és világsikert Galin Csillagok a hajnali
égbolton című műve hozta meg; ezt Glasgow-
ban, Londonban és Torontóban is eljátszották. A
következő jelentős Dogyin-rendezést, Fjodor
Abramov Fivérek és nővérek című művét az ak-
kori két Németországban egyforma elragadtatás
fogadta; a Gaudeamus pedig diadalmas sikerrel
járta meg az immár egyesült Németország, Ang-

nevetségessel vegyül, és mindez az esendőség
olyan fokán, amilyet eddig el sem tudtunk
képzel-ni." A szintén kiváló, inkább maliciózus,
mint bestiális Anna Lizaran csakfokozatosan nő fel
partnere mellé, de ugyanezen kritikus szerint a
mű záró-mondatának elhangzásakor ő is
felejthetetlent alkot. Az előadás ismertetői
egybehangzóan mér-földkőnek tartják a Lliure
történetében a budapesti fesztiválra benevezett
Kvartettet, amely a júniusi bemutató és a
budapesti látogatás között nyilván tovább
érlelődik. Erre számít Juan Carlos Olivares is, aki
az ABC-ben megjelent bírálatát így fejezi be: „A
Kvartett olyan, minta nemes borok: az idő csak
javít rajtuk."

Összeállította: Faluba Kálmán

lia, Franciaország, Spanyolország és Svájc
színpadait.

A darabról

Az előadás Szergej Kalegyin Az építőzászlóalj
című elbeszélésén alapul, amely 1989-ben je-
lent meg a Novij Mir című folyóiratban. Gyakran
tüntetik fel a gorbacsovi cenzúra egyetlen áldo-
zatának: a hadsereggel szembeni éles bírálata
miatt a hadügyminisztérium többször is

megakadályozta könyvformában való megjelen-
tetését.

A címadó építőzászlóalj a Vörös Hadseregen
belül rendeltetése szerint katonai objektumok
építésével foglalkozott, a gyakorlatban azonban
rendszeresen bevetették a mezőgazdaságban
is ingyenes munkaerőként, olyan munkálatokra,
amelyekhez nem kellett különleges képzettség
vagy műszaki ismeret. Ezért ezekbe a brigádok-
ba többnyire olyan fiatalokat osztottak be, akikre
csekély szellemi képességeik miatt más egysé-
gek nem tartottak igényt. Sokan a társadalom leg-
aljáról vagy pedig etnikai kisebbségekből (a tá-
vol-keleti köztársaságokból, a tatárok, cigányok
és előszeretettel a zsidók közül) származtak, de
válogattak a homoszexuálisok, sőt, a bűnözők
közül is. Ez magyarázza a brigádokban
előforduló magas bűnözési arányt és az egész
szervezet félelmetes hírét;

1990 táján a brigádokat a nyilvánosság köve-
telésére feloszlatták, csakhogy az ottani viszo-
nyok nem csak a „sztrojbat"-ra voltak jellemző-
ek. Az egész szovjet hadseregen bomlási tüne-
tek mutatkoztak: egyre több volt az erőszakos
cselekmény, a bűnözés, az öngyilkosság, és a
vezetés hasztalan próbálta elleplezni ezeket az
eseteket, lassan már mindenki tudott róluk.

Lev Dogyin az elbeszélés alapján a társulat
fiatal színészeivel és saját főiskolai tanítványai-
val tizenkilenc, ,,,improvizációnak" nevezett jele-
netet dolgozott ki, amelyek élesen, hatásosan és
ragyogó mesterségbeli tudással tükröznek egy, a
szakadék szélén támolygó társadalmat.

Igor Csernevics és Natalja Kromina
a Gaudeamusban
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