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Scena Plastyczna KUL (vagyis a lublini
katolikus egyetem plasztikai színpada)
már nevével is jelzi, hogy azt a lengyel
színházi hagyományt folytatja, amely a
vizualitást tartja elsődleges értéknek, s

„színházépület nélkül" is megpróbál színpadi te-
ret létrehozni (miként azt a két világháború kö-
zötti időszakban Ivo Gall „fehér fal" színháza
vagy Syrkus Stúdiószínháza, később pedig
Jerzy Grotowski Laboratóriumszínháza kikísér-
letezte).

A Scena Plastycznát az 1945-ös születésű
Leszek Madzik hozta létre 1969-ben a katolikus
egyetem hallgatóival. Első előadásuk az Ecce
homo volt. Leszek Mad4ik művészettörténet
szakot végzett, ebből is következik, hogy színhá-
zának erőssége a „képi gondolkodás". Előadá-
saikhoz gazdag művészettörténeti anyagot
használnak fel, eredeti módon, mindig a konkrét
tárgyi világban megnyilvánuló jelentésekre he-
lyezve a hangsúlyt, így hívják elő a néző tudatá-
ból mindazt, ami a kulturális hagyományokból,
mítoszokból elevenen hathat. Ezzel a színház ar-
ra készteti a nézőt, hogy képzeletben újra meg-
tegye azt az utat, amely a konkrét tárgytól a szim-
bólummá válásig vezet. Leszek Ma«ik tehát
mindenekelőtt a szimbolikus jelentések eredetét
és mozgását kutatja a színpad plasztikai eszkö-
zeivel. Színházában a konkrét tárgyi világ és a
kozmikus erők egyszerre veszik körül az embert.
Ezért az a szinte hermetikusan zárt tér, melyben
az előadások játszódnak, időn és téren túli di-
menziót kap.

Az előadások egyszavas címei is erre utalnak:
Születések (1971), Utolsó vacsora (1972), Szá-

lak(1973), lkarosz(1974), Stigma(1975), Füvek

(1976), Nedvesség (1978), Vándorlás (1980),
Part (1983), Bolyongás (1986), Kapu (1989),
Kasszandra (1991). A felsorolásból kitűnik, hogy -
mint a többi szerzői színházban - a társulat
egyszerre csak egy előadáson dolgozik; nem
tartanak sűrűn bemutatót, hisz a bemutató a mű-
vész egy-egy alkotói periódusának a lezárása.

Madzik színházát „keresztény", „kozmikus",
„egzisztenciális", „szimbolikus" színháznak
szokták nevezni. „Az életút a halál felé" - talán
ez lehetne előadásainak mottója. A hős - az em-
ber (Ecce homo) - alá van vetve az elemi erők
hatalmának, a kérlelhetetlen idő romboló hatá-
sának. Ebben a színházban a hősnek - a szí-
nésznek - a tárgyakkal, a fény- és színeffektu-
sokkal egyenragú szerep jut; mozgása, gesztu

sai belesimulnak a tárgyak, árnyékok, fénysuga-
rak mozgásába, az állandóan alakuló, változó
színpadképbe, s mivel ez nem beszélő színház -
a hangok, sóhajok, zajok, egységes hangdi-
menziót alkotnak. Azt mondhatnánk, hogy az
ember mindig jelen van, mégpedig az úgyneve-
zett „mindenható jelenlét távolságtartásával". Az
élő embert azonban gyakran maszk, gesztus
vagy profiljának metszete helyettesíti. A színészi
jelenlét és a szavak hiánya, valamint a teljes sö-
tétség rendkívül intenzív jelentéssel bír a színpa-
don - lét és nem lét határának szinte érzéki
megtapasztalását teszi lehetővé.

A Scena Plastyczna előadásainak nincs meg-
szokott értelemben vett drámai konfliktusa,
vagyis - ahogy Irena Slawinska színháztörté-
nész írja - ez a színház lemondott a protagonis-
ta-antagonista szembenállására épülő cselek-
ményszövésről, és minden erejét az agonra
összpontosította, amely a zene, kép, fény és rit-
mus által szervezett színpadi térben folyik. A tér
itt minden irányban nyitott marad - függőlege-
sen és vízszintesen egyaránt -, viszont a fény
és a sötétség váltakozásával eddig elérhetetlen-
nek hitt mélységet képes elérni, mintegy sajátos
térsűrűséget és nehézkedési erőt érzékeltetve,
az időt pedig szinte a fény terjedésével jelzi. És
így a konkrét és az örökkévaló ezen a síkon is,
mint konkrét, illetve mint szimbolikus jelentés
egymástól elválaszthatatlanná válik.

A Scena Plastyczna 1989-ben ünnepelte
fennállásának huszadik évfordulóját; ebből az
alkalomból egy, a színház fejlődéstörténetét be-
mutató, igen szép grafikai kivitelezésű album,
valamint több lengyel és idegen nyelvű méltatás
látott napvilágot. A színház eddig több mint
nyolcvan világvárosban vendégszerepelt (köz-
tük Budapesten is, 1985-ben, a Szkéné által ren-
dezett nemzetközi fesztiválon), több ízben ren-
deztek szcenográfiai kiállítást, így New Yorkban,
Berkeleyben, Tokióban, Budapesten pedig
1992-ben, a Várszínház Galériában Labirintus
címmel, a lengyel szcenográfia utolsó évtizedé-
nek szentelt tárlaton belül. Az idei, október ötödi-
ke és tizenötödike közötti Nemzetközi Mozgás-
színházi Fesztiválhoz kapcsolódva a Lengyel
Kulturális és Információs Központ rendez kiállí-
tást a Scena Plastyczna szcenikai terveiből s ko-
rábbi előadásaik videofelvételeiből; a megnyitón
Leszek Madzik személyesen is részt vesz.

Király Nina

Hungarian theatre fans and members of the
theatrical profession are preparing for a very rare
and special experience: from 22 Octoberto 8 No-
vember the Union of European Theatres - of
which our Katona József Theatre is also a mem-
ber - will held its second festival in Budapest.
Thus within a fortnight's time we shall be able to
see the Royal Shakespeare Company (Shakes-
peare: A Winter's Tale), the Düsseldorf Schau-
spielhaus (Klaus Pohl: The Beautiful Stranger),
Bucharest's Bulandra Theatre (Goldoni: II Teatro
Comico), the Odéon-Théátre de I'Europe, Paris
(Ibsen: John Gabriel Borkman), Barcelona's
Teatre Lliure (Heiner Müller: Quartet), St. Peter-
burg's Maly Teatr (Dodin: Gaudeamus), the
Milan Piccolo Teatro (Goldoni: II Campiello), the
Royal National Theatre, London (Sondheim-
Wheeler: Sweeney Todd) and Stockholm's Royal
Dramatic Theatre (Mishima: Marquise de Sade).
Our review introduces the companies and
productions concerned by a copious selection of
reviews, interviews, portraits etc.

Closely related to this block two Hungarian
contributions follow: András Forgách - who saw
the performance in Paris - shares his impress-
ions of Michel Piccoli's Borkman and thoughts on
the same production are also included in Viktória
Radics's account of the Munich World Theatre
Festival.

This month's playtexts are also related to the
exceptional event: we publish Heiner Müller's
Quartet which will be shown by the Teatre Lliure
at the festival and another play, Macbeth, by the
same author.

Remaining true to our traditions, we publish
the results of the votes of Hungarian critics -
twenty-three this time - on the top achievements
of the past season ; Ibusár, a play by Lajos Parti
Nagy, was chosen best new Hungarian offering,
best production is the Comedy Theatre's West
Side Story, directed by Enikő Eszenyi, Eszter
Csákányi and Katalin Takács became best
actresses and Ágnes Bertalan best actress in a
supporting role, while - not for the first time -
Csaba Antal got the prize for best stage design
and Györgyi Szakács for the best costumes.

The issue is closed by Nina Király's presenta-
tion of the Lublin Scena Plastyczna KUL which in
October will be documented at an exhibition or-
ganized at the Polish Institute of Culture.

John Haynes: Sweeney Todd
Az angol Nemzeti Színház előadása a hírhedt
Hasfelmetsző Jackről szól. A Declan Donnellan
rendezte előadás látható lesz az Uniószínhá-
zak budapesti fesztiválján. A darab két főszere-
pét Carol Starks és Adrian Lester játssza.

A

Gobbi Hilda napló /ának bef ejező, negyedik részét novemberi számunkban közöljük.

A szerk.


