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Hat nap alatt nyolcvanöt pro
a tamperei 25. színházi
műsorfüzete az érdeklő
szépszámmal vettek részt
eleji rendezvényen. Ez a feszt
egyszerűen színházi előadáso
s ekként szakmai ügy, hanem
egyike, amelyekre Finnors
szempontból sem elhanyag
turizmusa épül. Ez már akkor is
kizárólag finn színházak mu
ország legnagyobb ipari - ug
kulturális élettel rendelkező
amióta a találkozó nemzetközi
Tampere az ország kulturális fő
másként a tamperei filmfesztivá
kozó, a képzőművészeti bienn
rendezvények, illetve a több
akciói esetében sem.)

Tamperében két nagy reper
mellettük további tizenhárom h
működik. Az országban a profe
zenés és táncszínházak szám
van, s közülük ötvenhárom rés
vesebb állami támogatásban.
színházakat, hanem a színház
dotálja a központi költségvetés.
kozó kiadásainak például a ne
fedezi az állam, harminc száz
fesztiválszervezőknek csak a
nyadot kell jegybevételből, szp
segítségből előteremteniük. A
tást gazdasági befektetésnek
fesztiválvendégek fogyasztásu
adózók jövedelmét s közvetve
telét is növelik - tehát a befek
von) megtérül.

A fesztivál jellege, valamint a
látogatók túlnyomó többsége f
találkozó művészi arculatát: el
színházi életről kap áttekintést
nyolc külföldi együttes lépett f
helsinki Nemzeti Színház prod
tőr színházak happeningjeiig tö
előadás került a programba (
programon kívülieket!). Voltak
nácskozások, workshopok, ki
filmsorozatot, videoszínházi p
tettek; és különlegességként e
relt hangszórókon keresztül min

R
pórul járt, mert a szervezők többnyire olyan ven-
dégeket hívtak meg, akiknek a játékmódja alig
különbözött a hazaiakétól. Röviden: megrázó él-
mény nélkül telt el hat nap.

Ez persze nem jelenti azt, hogyne láttunk vol-
na jó pár kellemes vagy tanulságos produkciót.
Két előadás is gyerekeknek szólt - s mindkettő
igen jól. A svéd gyerekszínjátszás magas színvo-
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gram - ezt kínálta
fesztivál vaskos
dőknek, akik
e szeptember

ivál ugyanis nem
k sereg-szemléje
azon események
zág gazdasági
olható kulturális

így volt, ami-kor
tatkoztak be az
yanakkor gazdag
- városában, de
vé vált, egy hétig
városa. (Nincs ez
l, a néptánctalál-

álé s más rangos
i város hasonló

toárszínház van,
ivatásos társulat
sszionális prózai,
a több mint hat-
zesedik több-ke-
De nemcsak a

i fesztiválokat is
A tamperei talál-

gyven százalékát
alékát a város, a
fennmaradó há-
onzori és egyéb
város a támoga-
tekinti, hiszen a
kkal a helybéli

a város adóbevé-
tetés (hosszú tá-

z a tény, hogy a
inn, megszabja a
sősorban a hazai

a néző. Az idén
el, ugyanakkor a
ukcióitól az ama-
bb mint ötven finn
nem számítva a
tudományos ta-

állítások; Fellini-
rodukciókat vetí-
gy park fáira sze-
den nap rádió-

színházi felvételeket hallgathattak az érdeklő-
dők. (A rádiószínház keretében az utolsó napo-
kon „rendhagyó", élő hang- és képszínházi akci-
óra került sor: egy csatorna mentén lévő
parkban óriási vetítővásznakat állítottak fel, s
miközben a szarajevói eseményeket bemutató
filmeket vetítettek, egy színész és egy
színésznő Goran Simić háborús poémáját
mondta el. Az emberek sétáltak, söröztek s
közben meg-megálltak: akárhová mentek, a
kihangosított vers és a borzalmas képsorok
hatása alól nem tudták kivonni magukat.)

Aki világfesztiváli kínálatot és színvonalat várt
Tamperében, annak csalódnia kellett. Aki arra
volt kíváncsi, milyen a finn színjátszás, az
elégedetten mehetett haza, mert
általánosítható tapasztalatokat szerezhetett
(például a hagyományos színjátszásban éppen
úgy, minta kísérleti-ben, a színészek többnyire
egymás mellett elbeszélve direkt a
közönségnek játszanak - emiatt ritkán
születnek igazi szituációk, túlteng a gyakran
deklamálva előadott szöveg, kevés a nagy
színészi alakítás). Aki a külföldi, illetve a finn já-
tékstílusokat szerette volna összehasonlítani.

Jelenet a kalmük Nemzeti Színház
előadásából

színész egyetlen létra segítségével, zömmel
pantomimikus és mozgásszínházi eszközökkel
játszotta el azt, ahogy egy (sas)gyerek rácsodál-
kozik a világra, ismerkedik a környezetével, ba-
rátságba kerül a körülötte lévő tárgyakkal, s ezál-
tal legyőzi magában a kicsinységgel, a kiszolgál-
tatottsággal együtt járó félelmet - otthon lesz a
világban. Akárcsak a másik svéd együttes, a nor-
bergi Anglunds Teater előadásának, a Kaino da-
lának a főszereplője. A darab egy karéliai kis-
lányról szól, akit a második világháborúban
Svédországba menekítenek, és aki csak sok-sok
viszontagság után talál vissza otthonába. A
történet valós, a színésznő családjában esett
meg, de nem ez adja az előadás hitelét, hanem
az a hallatlanul egyszerű, a közönségét termé-
szetesen megszólító, személyes hangvétel és
játékstílus, amellyel az egyedi eset felidézésekor
egy nép sorstragédiáját is érzékeltetni tudják.

Az utcaszínházi csoportok legkitartóbb nézői
is a gyerekek voltak. Kuriózumnak számított a
kalmük Nemzeti, Színház bemutatkozása. A Hol
vagy tehénkém ? történetét több mese elemeiből
állították össze. A maszkos játékból, vásári ko-
médiából, néptáncból, cirkuszi mutatványokból
összegyúrt játékmód is igencsak eklektikusnak
tűnt, mindez mégsem hatott zavarón, mert a kal-
mük színészek Ieginkább az amatőrökre jellem-
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Markku Maalismaa és Antii Paakkönen az
Angyalok Amerikában című előadásban

ző hittel, játékkedvvel, szenvedéllyel és naivitással
játszottak.

Vérbeli profiknak bizonyultak viszont a glas-
gow-i Flipside fantasztikus improvizációs kész-
ségű, az akrobatika és a zsonglőrködés mester-
fogásait ismerő játékosai, akik a város különböző
pontjain naponta többször is felléptek, és cirkuszi
produkciójukkal a közönség és a járókelők
kedvenceivé váltak.

A finn Minimi Táncszínház nem szakmai felké-
szültségével avagy előadásának eredetiségével
tűnt ki, hanem azzal a feminista hévvel, amellyel a
darab három fiatal nőszereplője frusztrálja
egyetlen fiúpartnerét. A feminizmus amúgy is a
fesztivál előadásainak vissza-visszatérő témája
volt, így például két táncprodukció is feldolgozta. A
helsinki Zodiák Színház Valeska című előadása a
híres német-zsidó táncosnő, Gert Valeska
tragikus életét eleveníti meg, bemutatva, hogy
egyszerre volt művészetének megújítója és ko-
rának áldozata. Kirsi Monni, a címszerep alakító-ja
rekonstruálta s egyben maivá tette Valeska
hajdan groteszknek és provokatívnak tetsző
modorát, egyszersmind a saját útját járó
tragikomikus rajzát is adta.

Nagy várakozás előzte meg, de némi csalódás
követte az Urban Bush Women nevű amerikai
csoport bemutatkozását. Hét fekete bőrű táncosnő
többnyire jó technikával, de nem túl erős színészi
jelenléttel addigi előadásaikból összeállított
egyveleget táncolt el. A látottak alapján nemcsak
az etűdök, de maguk a darabok is köz-helyesnek
tűntek (a nőkérdés mindegyikben szerepelt -
didaktikusan, mondhatni, agitpropos modorban),
a koreográfia pedig, akárcsak a zenei kíséret,
meglehetősen eltérő stílusok eklektikus
elegyének hatott.

Finnországban komolyan veszik a női egyen-
jogúságot, amit minden téren igyekeznek ér-
vényre is juttatni; a téma természetesen a szín-
padon is megjelenik. A helsinki Lilla Teatern Ne-
kirugaszkodás című darabjában három nő hatal-
mas turistafelszereléssel a norvég hegyekbe in-
dul, hogy kiszakadva a hétköznapok robotjából
együtt töltse a szabadságát. Miközben a képze-
letbeli hegyeket megmásszák, beszélgetnek és
sorra felidézik a nők életét megnehezítő szerel-
mi, családi és munkahelyi problémákat. A didak-
tikus mondandójú darabot - amelyben a legfőbb
dramaturgiai elem egy rádiótelefon - a ka-
baréhumor és a melodráma olcsó patronjaival
vitték sikerre.

Pirjo Laoma-aho (Roxan) és Esko Salminen
(Cyrano)
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Jelenet a Kezdetek című előadásból

A holland Toneelgroep A fanatikus című elő-
adása is részben a női kiszolgáltatottságról szólt.
De csak részben, mert a darabban minden össze
van hordva, ami a polgári családokat válságba
sodorhatja. A férj kritikus, aki hazatérve csak
magával van elfoglalva, csak magát sajnálja,
amiért ily rémes hivatást választott; a fiú narkó-
zik, onanizál, anyjával közösül, szétveri a lakást
és apja fejét; a feleség pedig iszik és igyekszik
mindkét férfinak szolgálatára lenni. Naturaliz-
mus és abszurditás keveredett az előadásban,
amely egyszerre szeretett volna polgárpukkasztó
és lelkiismeret-felrázó lenni.

A holland előadáshoz hasonlóan Tony Kush-
ner drámafolyama, az Angyalok Amerikában is
leltárszerűen veszi számba korunk rákfenéit,
mindenekelőtt az AIDS-veszélyt, de a faji kér-
dést, a konzervativizmus és radikalizmus ellen-
tétét, a vallási fanatizmust, mindent, ami a ki-
sebbségi problémák körébe sorolható. A finn
Nemzeti Színház a tervezett trilógia elkészült két
részét - a Közeleg az ezredfordulót és a Pe-
resztrojkát egy előadás keretében adta elő, a né-
ző tehát hat és fél órán át valósággal együtt élhe-
tett a darab nyolc színészével. Mindkét rész
azonos térben játszódott. Az egyetlen
szobadíszlet jó keretet adott a szimultán
szerkezetű darab-hoz. A szimultaneitás,
valamint a szereptöbbszörözések következetes
betartása pergő, jó ritmusú és a darab gondolati
párhuzamosságait is kiemelő produkciót
teremtett. Otso Kautto rendezésének nagy
erénye, hogy a történet egy pillanatra sem vált
szentimentálissá, sőt kibontotta a darab
groteszk, humoros vonásait is (különösen a
második rész kínált erre lehetőséget).

A Nemzeti Színház másik előadása, a Cyrano
az egyik legismertebb finn színész, Esko
Salminen jutalomjátékának tekinthető. Vi-
szonylag kis térben játszódott az előadás, s a
változatlan díszletnek ezúttal is minden hely-
színt érzékeltetnie kellett. (A nézők fantáziájára
is szükség volt, hogy ez sikerüljön.) A színészek
már-már zavaróan különböző stílusban játszot-
tak. A ruhák szépek, a vívások ügyetlenek, a
kellékek bántóan műviek voltak. (Nem szándé-
kolt komikumforrásként Cyrano műorra fény-ben
áttetszővé vált.)

Több koprodukciós előadást is lehetett látni; A
hiányzó darab például a lahti Városi Színház és a
TV2 kulturális csatorna együttműködésével jött
létre, míg a Sibelius negyedikje a mordvin Nem-
zeti Színház és a tamperei Munkásszínház közös
alkotása. Az előbbi egy nonkonformista
fiatalember modernkedő és szépelgő módon elő-
adott vergődése, amelyhez családja, őrangyala,
valamint sötét árnya asszisztál. A másik darab

Jean Sibelius életének azt a kétéves szakaszát
mutatja be, amikor negyedik szimfóniáját kom-
ponálja, s munkáját nemcsak a szegénység ne-
hezíti, hanem meg-megújuló depressziója is,
amelyet két siker idéz elő: a nagy riválisé,
Richard Straussé, illetve saját előző,
felülmúlhatatlannak érzett szimfóniájáé. Az
előadás stílusa

a mi húsz évvel ezelőtti pódiumjátékainkéhoz
hasonlítható. A szereplők hol egy pianínónál, hol
egy asztalnál ülve vagy állva deklamáltak,
szín-padi helyzet alig alakult ki közöttük. A szerző
és a színészek többsége mordvin, azaz Mari
Köztársaság-beli, a rendező, a feleséget játszó
színésznő meg a technikai stáb pedig finn.
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Üdítő színfoltvolta sok komolykodó produkció
között a Csörgő kő című hangköltészeti műsor,
amelyet Markku Hoikkala verseire készített a
Vattakabátos fiúk nevű együttes. Négy fiatalem-
ber angol, német, francia, spanyol és finn nyel-
ven szólaltatta meg a szövegeket, amelyekhez
meghökkentő asszociációkkal társították a cse-
lekményes vagy látványelemeket. Humor, vad
ritmusok, professzionalizmus és magas fokú ze-
neiség jellemezte az előadást.

A legérdekesebb az a két produkció volt,
amelyben az alkotók mitológiai történetek mai
megszólaltatásának lehetőségét keresték. A
helsinki Q-Teatteri Szophoklész Oidipusz Kolo-
noszban című tragédiáját stúdióelőadásként
mutatta be. A keskeny és hosszú játéktér két ol-
dalán alakították ki a nézőteret, s egyik végébe
ültették a színész-zenészeket. A szereplők régi-
módi, viseltes munkásruhában játszottak, a
megszólalások természetesek, egyben emeltek
voltak, s ha kellett, a pátosz sem hiányzott belő-
lük. A kórus tagjai úgy mulattak, mintha valamely
helybeli kocsmában lettek volna, de egy pillanat
alatt a közösség felelős képviselőivé váltak. Hal-
latlanul erős kontaktus alakult ki a szereplők kö-
zött; egy-egy fejmozdulatba, szemvillanásba,
táncos lépésbe egész replikákat sűrítettek. Kre-
ón, Thészeusz és Oidipusz összecsapásaiban
hol az intellektuális érvelés, hol a vad és fékezhe-
tetlen indulat dominált. Az előadás bármely
alternatív színházi fesztiválon esemény lehetne.
(Nem így az együttes másik produkciója, A sóha-
jok völgye, amely egy család és egy falu közös-
ségének történetét meséli el, méghozzá úgy,
hogy a sok apró jelenet egyik része 1963-ban, a
másik 1983-ban játszódik. A rengeteg szereplő
és az állandó időbeli ugrások megnehezítették a
cselekmény követését, s az Oidipuszt jellemző
drámaiság ebből az epikus jellegű műből
teljesen hiányzott.)

Nemcsak kuriózumnak tetszett a genfi Thé-
átre Spirale vállalkozása: egy soknemzetiségű,
afrikaiakból, távol-keletiekből, európaiakból álló
együttes a finnek nemzeti eposzát, a Kalevalát
állította színpadra. Az eposznak számos drama-
tizálása ismert - hogy csak ami Thália színházi
verziónkra vagy a televízióban többször látott
filmsorozatra utaljak -, de alighanem egyiknek
sem sikerült a művet olyan mélyen és a lényegig
hatolva megközelítenie, mint ennek a svájci tár-
sulatnak, amely a Kalevala naiv világát, termé-
szeti világképét, szertartásait az afrikai népek ri-
tusain, szokásain és mentalitásán átszűrve mu-
tatta be. A két egymáshoz nagyon közeli világ
nyilvánvalóan nem pontosan ugyanazt jelenti -
különösen a finn nézőnek nem -, de a lényeg
csaknem azonos. A közönség zavartan nevet-
gélt, amikor Veinemöinenként fekete színész
siklott be sítalpon a színpadra, de fokozatosan
elvarázsolódott, amikor a játékosok felidézték a

történet egyéb epizódjait, amikor megjelenítet-
ték a világ teremtésének aktusát, amikor a
szín-pad közepén lévő tócsán átúszva, kúszva
jelentek meg a szereplők, amikor a rozoga
vitorlás bajba került, mert a színészekben
ugyanaz a naivitás és bonyolultság,
természetesség és mély-értelműség nyilvánult
meg, mint az olvasmány-élmény alapján
megismert epizódokban és szereplőkben.
Mindezen túl: intenzív, kifejező és dinamikus az
az afrikai alapú zenei kíséret, amely
hangzásában, ritmikájában természetesen egé-
szen más, mint az északi népek zenéje, de ép-
pen elemi erejénél fogva sokkal közelebb áll az
eposz világához, mint a Kalevalához írt műdalok
tömege.

Negyedik alkalommal ren
észak-lengyelországi g
Kontakt elnevezésű
fesztivált, amelynek e
lengyelországi Színház
hetvenes évek azonba
fesztiváloknak, így
haldoklásnak indult - 198

Amikor a műsorban felfedeztem ezt a Kezde-
tek című genfi produkciót, aztán a megnyitó ün-
nepségen részleteket is láttam belőle, hazai be-
idegződéseim alapján arra számítottam, hogy a
finn közönség fanyalogva fogadja, sőt egyesek
nemzeti eposzuk meggyalázásának tartják majd
az előadást. Nem így történt. Nyitottan közelítet-
tek ehhez az előadáshoz is, akár a többihez. Ez a
nyitottság és előítéletmentesség irigylésre mél-
tó. Ugyanakkor az is igaz, hogy a tolerancia nem
mindig párosul biztos értékorientációval, s ez -
az előadások összességének gondolatiságát és
színvonalát figyelembe véve - egy kicsit ag-
gasztó. Ez a jelenség ugyanis egyre kevésbé te-
kinthető lokálisnak.
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TAKT '94
dezték meg eb-ben az
ótikus városkában a
nemzet-közi színházi
lőzménye az Észak-
i Fesztivál volt. A
n nem kedveztek a

a toruńi is lassú
9-ben rendezték meg

utoljára. 1991-ben éledt újjá a seregszemle, de
már Kontakt néven. Az első alkalommal orosz,
német, cseh, szlovák és lengyel színházak ver-
senyeztek, majd a következő esztendőben egy-

A próféták siralma - az ashabadi Fiatal Nézők
Színházának előadása

ESZTIVÁL TORUŃBAN


