
WILSON PESTEN SUMMARY

Az Európai Kulturális Hónap és a Budapesti
Tavaszi Fesztivál keretében 1994. március
25-26-á n Budapesten vendégszerepel
a berlini Hebbel Színház, Gertrude
Stein Doctor Faustus Lights the Lights (Doktor
Faustus villanyt gyújt) című darabjával. Az
előadást a világhírű Robert (Bob) Wilson ren-
dezte. A vendégjáték színhelye a Madách Szín-
ház lesz.

Az előadás Wilson ötlete és kezdeményezése

nyomán született; neki támadt rá kedve, hogy is-

mét fiatal színészekkel, főiskolásokkal dolgoz-

zon, méghozzá épp Németországban. A befoga-

dószínházként működő Hebbel Színház vezetői a

keleti városrészben működő Ernst Busch Szín-

művészeti Főiskolát és a nyugati Weissensee

negyed Művészeti Főiskoláját keresték meg az

ötlettel, amelyet mindkét intézmény lelkesen fo-

gadott.
A project résztvevőit hosszú előkészítő sza-

kasz során válogatták ki. Majd az úgynevezett
„workshop stage A." során újabb szűrés követ-
kezett. Ez után kezdték tanulmányozni a szöve-
get a kiválasztott, többnyire másodéves növen-
dékek. Hamarosan világossá vált, hogy a dara-
bot eredeti nyelvén kell játszani, mert a fordítás
nem adja vissza a lényegét. Mivel azonban jó né-
hány növendék nem vagy csak alig tudott ango-
lul, a hosszú előképzési szakasz nyelvtanulással
is kiegészült. E szakasz során ismerkedtek meg
a résztvevők Gertrude Stein sajátos művészi vi-
lágával is.

A művet Stein 1938-ban operalibrettónak írta,
eredetileg Gerald Berners számára, aki egy ko-
rábbi balettjének volta komponistája. A második
világháború kitörése után azonban Berners
visszaadta a megbízást. A Doctor Faustust
végül Richard Banks kísérőzenéjével 1941-ben
New Yorkban mutatták be.

Wilsonra pályakezdése idején Gertrude Stein
igen nagy hatással volt. Mint most nyilatkozta,
úgy véli, Stein művészete soha nem fog kom-
mercializálódni, mindig megmarad valami külö-
nösnek, építészet, struktúra, ritmus és komikum
sajátos keverékének. Szövegei arra ösztönzik az
embert, hogy tudatában képeket alkosson. E
szövegek első hallásra nagyon egyszerűnek és
konkrétnak tetszenek, de ha a mélyükre hatolunk
előtűnik teljes bonyolultságuk - éppen ez a
steini művészet sajátossága.

Wilson, aki időről időre szívesen dolgozik fia-
talokkal, úgy érzi, Stein műve kiválóan megfelel e
célra. A berlini fiatalok nem ismerték sem a darab
nyelvét, sem jellegzetesen amerikai esztétikáját.

A Faust-témát természetesen ismerték, Stein

Faustusa azonban merőben más utat jár be, mint

a goethei; ez az út ízig-vérig amerikai.

Stein Faustja Edison alakjával rokonítható; az

elektromos fény feltalálójaként lép fel. Alakjában

a világmegváltás problémája fogalmazódik meg,

és kiderül: ez a szándék, ha megvalósul, éppúgy

hozhat üdvöt, mint pusztulást a világra.

A színpadon egy ember sziluettje látható,

hosszú, keskeny, téglalap alakú fényben. Az

alak széttárt szárú körzővel hadonászik.

Dolgozik, le-méri magát, fájdalmat okoz

magának. Talán gyönyört szerez neki ez a

fájdalom? Nem tudni. De hallatszik, amint a szíve

hangosan, vadul ver.

Wilson megkettőzi Stein Mefisztóját: van egy

vörös és egy fekete ördöge. Faustot viszont

megháromszorozza: az egyik a főnök, a másik

kettő asszisztál neki. A hatalmas Vidéki Nő gó-

lyalábakon tipeg, s egy sarlóval hadonászik.

Faust csalódott, mert az elektromos fény senkit

sem érdekel. Még saját, roppantul udvarias ku-

tyája is hálálkodik, valahányszor a fény kialszik,

mert sötétben szereti megugatni a Holdat.

Faustra csak mint csodadoktorra van igény.

Meggyógyítja Margitot, akit kígyó mart meg. Mar-

gitnak egyébként kettős neve van, egy mitológiai

és egy hétköznapi: Helena Annabel és Margueri-

te Ida. Wilson őt is megháromszorozza, variáció-

kat teremtve a copfos együgyűségtől a vöröshajú

vámpírig.

Wilson kísérlete bámulatosan sikerült. A nö-

vendékek perfektül megtanulták a leckét. Töb-

bek között egy árnyalt angol nyelvet is elsajátítot-

tak. Precizitásuk mesteri. Azt, hogy még „iskolá-

sok," csak frissességükből, lendületükből, fékte-

len játékkedvükből érezni. Bámulatos lazaság-

gal táncolják el Hans Peter Kuhn zenéjét, amely a

minimálzene és a dzsessz izgalmas műfaji keve-

réke.
Wilson soha nem volt híres humorérzékéről,

de most, a fiatalokkal végzett munkában vala-
melyest megfakult esztétikája valósággal meg-
újult, felfrissült.

Természetesen most is fellelhető mindaz,
amit a Wilson-rajongók már ismernek: a három
alapszín, a fekete, a fehér és a vörös artisztikus
kombinációja, a fény és a sötétség játékai, a
színfelületek geometrikus vegetációjának kifino-
multsága, ám ugyanekkor még egyetlen Wilson-
produkció sem volt ennyire derűs, jókedvű, szó-
rakoztató, egyik sem állt ennyire közel a verbális
musicalhez.

Szilágyi Mária

"The Winter of our Discontent" - under this teli-
ing headline editor Tamás Koltai sums up major
and minor problems and miseries of our current
theatreland.

Szeged's National Theatre faces a crisis,
complicated byfinancial shortage and seemingly
unexpected demissions. László Bóka B. spoke
with ex-arts director Árpád Árkosi, opera director
Judit Galgóczy, manager Tibor Kormos and
vice-mayor dr. Éva Ványai about objective and
personal reasons of the present situation.

On the occasion of the fiftieth anniversary of
Max Reinhardt's death which will be marked by
an important exhibition, we publish some per-
sonal recollections by Hugo von Hofmannsthal,
Eduard von Winterstein, Lili Darvas and Martin
Esslin as well as the funeral address by Thomas
Mann. Géza Fodor, introducing his new column
Open Bookshelf has selected some essays and
articles by the great theatre wizard himself to
commemorate the occasion.

In our column of reviews László Zappe, István
Nánay, Tamás Tarján, István Sándor L., István
Tasnádi, Anna Földes and Katalin Budai give
their opinion on Arthur Miller's Incident in Vichy
(Pest Theatre and Pécs), Jean-Daniel Magnin's
La Tranche (Pécs - also this month's playtext),
György Spiró's Chicknhead (Szatmárnémeti -
Satu Mare, Rumania), Moliére's Georg Dandin
(Veszprém), Goethe's Clavigo (Szolnok), András
Forgách's Tercet and two one-act plays by
Pushkin (all at the Colibri Cellar Stage).

The issue closes with the fifth part of Martin
Esslin's essay on the nature of drama and by
Mária Szilágyi's introduction to the Budapest tour
of a German production: Gertrude Stein's Edison
Lights the Lights, directed by Robert Wilson.

Helyesbítés
Az 1994. januári számunk címoldalán
Horváth Lajos Ottó helyett Németh Kristóf,
illetve a 2. oldalon lévő képen Horváth
Lajos Ottó helyett Sészták Szabolcs
látható. Az érdekeltektől el-nézést kérünk.

Doctor Faustus Lights The Lights

A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében 1994.
március 25-26-án világhírű rendező előadása
látható a Madách Színházban. Bob Wílson kü-
lönleges előadást hozott létre a berlini Hebbel
Theater segítségével. Gertrude Stein Doctor
Faustus Lights The Lights című darabjából
avantgárd tánc- és színszínházat komponált.


