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„Semmilyen más fesztiválra nem jellemző az a
végletesség, ami Edinburgh-ban tapasztalható -
nyilatkozta egy angol újságíró még a fesztivál
elején, mintegy felkészítve az odaérkezőket. -
Az emberek képesek napokig autóban aludni, és
órákig sorban állni, hogy egy előadást megnéz-
zenek, miközben a város egy másik pontján két-
három néző előtt zajlik egy produkció." Tudni,
hogy mihez érdemes sorba állni: ez a dologban a
művészet.

Ezt a fesztivált nem lehet egyszerűen
„bekebelezni". Ha tíz előadást néztem volna meg
mindennap, három héten keresztül, akkor is csak
a produkciók közel egyharmadát láthattam volna.
Az embernek tehát Fortuna kegyeire kell bíznia
magát.

Edinburgh-ban augusztus végén legalább öt
művészeti fesztivál zajlik, közülük kettőnek van
színházi vonatkozása: a hivatalos Edinburgh In-
ternational Festivalnak és a Fringe-nek. Az
előbbi javarészt igen színvonalas komolyzenei
programokat kínál, klasszikus balettet és
modern táncszínházi produkciókat, néhány
operát s vagy nyolc-tíz gondosan kiválasztott
színházi előadást, általában már világhírre szert
tett vagy arra komolyan esélyes rendezők
munkáit. A zenei műsoron idén a Scottish Opera
Fidelio- s az Australian Opera Szentivánéji álom-
előadása szerepelt, a táncosok között az
amerikai Mark Morris, Lucinda Childs és Merce
Cunningham, valamint a kanadai Jean-Pierre
Perreault együttese volta fő attrakció. Prózai
előadásokkal a kanadai Robert Lepage, a
német Peter Zadek és Peter Stein, a nagy
ígéretnek számító fiatal francia rendező,
Stéphane Braunschweig, a Dublinban rendező
angol Patrick Mason, valamint Robert David
MacDonald és az ezúttal német társulatot
vezénylő Luc Bondy jelent meg.

Vissza a klasszikusokhoz!

Ez lehetne a nemzetközi fesztivál néhány jelen-
tősebb alkotásának egyik mottója. Erőteljes
igény mutatkozott a régi klasszikus (s tegyük
hozzá, kissé idealizált) színházi élmények re-
konstruálására. Ennek jegyében a legnagyobb
visszhangot kiváltó három-négy előadás mintha
a felgyorsult színházi tempóval kelt volna ver-
senyre. Annak bizonyítására törekedtek, hogy

ma is van létjogosultsága a nagyobb lélegzetű és
elmélyülést igénylő színpadi alkotásoknak.

Nagy várakozás előzte meg a kanadai Robert
Lepage produkcióját, mely erre az alkalomra ké-
szült, s amelyet egy sportcsarnokban mutattak
be. A harminchét éves quebeci rendező egy hét
részből álló huszadik századi színházi eposz
megalkotását tervezi, mely felölelné a század
személyes és történelmi megrázkódtatásait, és
egyszersmind összefoglalná a színháztörténet
jelentősebb színházi formanyelveit. Az első há-
rom rész ősbemutatójára került sor a skót fővá-
rosban The Seven Streams of the River Ota (Az
Ota folyó hét ága) címmel. A cím Hirosimát mint a
pusztulás és élnivágyás egységének metaforáját
s a huszadik század emberének egyik feldol-
gozásra váró élményét idézi meg. Az előadás a
társulat kollektív munkája, amelyet a japán vá-
rosba tett közös utazás előzött meg. Az ered-
mény: rendkívül izgalmas és ígéretes első és
második rész, kitűnő tempóváltásokkal, eredeti,

hatásos színpadi beállításokkal és megvilágítá-
sokkal. A harmadik rész a nézők nagy részének
csalódást okozott, s az alkotói folyamat megtor-
panásáról árulkodik. Az előadás egyébként vál-
laltan befejezetlen, hiszen még folyamatban lévő
vállalkozás, mely egyetlen hét alatt is sokat vál-
tozott, többek között jó félórával megrövidült.

Rendkívül pozitívnak tartom, hogy egy rangos
nemzetközi fesztivál egy ilyen kísérletinek ne-
vezhető projekt rizikóját vállalja. Azt a nyilván pi-
aci megfontolásból fakadó gyakorlatot viszont
nagyon szerencsétlennek gondolom, hogy a
rendezők még a bemutató előtt tartanak sajtótá-
jékoztatót, s olyan elvárásokat támasztanak sa-
ját alkotásaikkal szemben, amelyeknek aztán
esetleg nem tudnak megfelelni. Itt is ez történt.
Az előadás ugyanis - a beígért várakozásokkal
szemben - csak utalás - és jelzésszerűen érin-
tett bizonyos kultúrhagyományokat, melyek
funkciója sem mindig szervesült.

A prológus bunraku bábjátékkal előadott mese
arról, hogyan találták fel annak idején szerel-mi
bájital helyett tévedésből a puskaport. Ez a
történet mintegy példázatszerűen vetíti előre a
tervezett projekt két pólusát: a szerelmet és a há-
borút, s átvezet bennünket Hirosimába, ahol egy
ma hatvanéves, cseh-zsidó származású fény-
képésznő él, aki egész életével, személyiségé-
vel századunk emberi kataklizmáit hivatott
megtestesíteni. Túlélte a náci táborokat,
megélte a hatvanas évek szexuális és a
hetvenes évek amerikai kultúrforradalmát, majd
Hirosimában telepedett le; élete itt jutott
nyugvópontra, egy túlélő házában, ott, ahol a
folyó hét ágra szakad.

VÉGLETEK FESZTIVÁLJA
EDINBURGH, 1994

Jelenet Robert Lepage előadásából
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Gert Voss (Antonius) és Eva Mattes (Kleopatra)

A történet tehát két síkon zajlik, egyrészt a jelen
Hirosimájában - ahol fiatalok és öregek, férfiak
és nők élik meglehetősen kusza, kétségbeesett
szerelmi életüket -, és a múltban, ahogy az Ja-
na álmaiban és emlékeiben visszatér. Az elég
banális történet tulajdonképpen több ponton
megbicsaklik, képi megvalósítása azonban igen
erőteljes. Gyönyörű a színpadkép (szintén a ren-
dező munkája): egy japán ház tölti be a színpa-
dot a homlokzat felől nézve, s változatos megvi-
lágítása számos játékteret teremt. Hol alulról, hol
belülről, hol felülről kapja a fényt; ez utóbbi meg-
oldásra például akkor kerül sor, amikor
visszatérő motívumként villám cikázik a háztetőn.
Igazán erőteljes hatású az az ötlet is, ahogyan a
vissza-emlékezést teszik plasztikussá: a
jelenkori Jana fekszik keresztben a földön, egy
tükör előtt, mögötte pedig egy tükörsorozatban
megsokszorozva jelennek meg a múlt szereplői
és eseményei. Néha a kettő, jelenés múlt
egymásra montírozódik.

A felvonultatott színházi és irodalmi allúziók
mintha csak azon az alapon kerültek volna az
előadásba, hogy valamilyen módon kapcsolha-
tók a Hiroshima-témakörhöz. Azt azonban már
képtelenség eldönteni, hogy az utolsó részben
szereplő színházi betét, mely Mishima Sade

márkinéjának egyik részletét idézi fel abban a
stílusban, ahogyan Bergman rendezte,
tisztelgés-e vajon a mester előtt, vagy éppen az
ellenkezője. Mindez képezhetné ugyan egy
posztmodern koncepció részét, de ez sem
bizonyítható. És még ha így lenne is, akkor sem
tagadható, hogy az előadás a végére jelentős
mértékben megfáradt.

Egyértelműbb fogadtatásra talált egy sokkal
kiegyensúlyozottabb előadás: a Berliner En-
semble Peter Zadek által rendezett Shakes-
peare-sorozatának legújabb darabja, az Antoni-
us és Kleopatra, amely szintén nem szokványos
tempójú produkció. Négyórás előadás, szünet
nélkül, kivilágított nézőtér előtt, kicsit úgy, aho-
gyan Brecht álmodhatta. Az viszont a rene-
szánsz színház szellemét idézte, hogy a nézők
előadás közben nyugodtan kimehettek a büfébe,
bár ezzel a lehetőséggel meglepő módon igen
kevesen éltek, mivel az előadás lebilincselte a
közönséget. A díszlet puritánságán kívül semmi
sem emlékeztetett az Erzsébet-kori színházra; a
játék némiképp Brechtet és nagymértékben a
mai ízléskultúrát idézte. A gördülékeny és
magával ragadó előadás szinte csak egy ponton
- Antonius túlontúl hosszúra nyúlt
haláltusájakor - tette próbára a nézők türelmét;
annak ellenére, hogy Gert Voss kitűnően mutatta
meg, milyen az, amikor valaki igazán nem akar
meghalni, és személyisége közben darabokra
hullik, mindez a ne-

gyedik órában már nehezebben volt elviselhető.
A jelenet után azonban az előadás újabb lendü-
letet kapott.

A hideg, precíz és racionális berlini együttes
egyébként nem engedte, hogy a közönség unat-
kozzék vagy közömbös maradjon. A köztudat-
ban rögződött romantikus szerelmi történethez
képest nagyon is provokatívan rajzolták meg a
két főszereplőt, ráadásul a meglehetősen patrióta
angol közönségnek mindezt németül kellett
végighallgatnia. De végignézték, sőt díjjal is ju-
talmazták az előadást. Valószínűleg azért, mert
az erőteljes rendezői koncepció igen ízléses és
kifinomult díszletben és mozgáskultúrával való-
sult meg, a két főszereplő, Eva Mattes és Gert
Voss pedig igazán shakespeare-i formátumú,
autonóm személyiség, akinek saját világa és
erőtejes kisugárzása van. A legtöbb Shakes-
peare-előadás ennek hiányán szokott elvérezni.

Zadek az előadást Nyugat és Kelet ellentétére
építette, köztük vergődött a római értékrendből
kiábrándult, de az egyiptomiba belefeledkezni
nem tudó, kicsit cinikus Antonius. Wilfried Minks
díszlete hatalmas, hátrafelé félkörívben mélyülő
üres tér, amelynek minden felülete meleg ho-
moksárgával van borítva - e kereten belül tár-
gyak és kisebb csendéletek teremtettek meg
egy-egy helyszínt. Peter Zadek ezt a hatalmas
teret a mellékszereplők némajátékával tette
mozgalmassá. A darab első egyiptomi jeleneté-
ben például álarcos és álarc nélküli emberek jöt-
tek-mentek, susogtak, cirpegtek a háttérben,
úgy, hogy Antonius és Kleopatra szerelmi évő-
dése alig hallatszott tőlük. Antonius általában
arab kendővel a fején, whiskysüveggel a kezé-
ben, lehetőleg egy nyugágy közelében jelent
meg, míg Kleopatra a leggyönyörűbb ruhákban
pompázott, ekképpen minden eseménynek
megadva a neki kijáró tiszteletet. S míg a keleti
jelenetek a maguk visszafogott módján telve vol-
tak színnel, szépséggel, élettel, addig Róma ha-
lott volt: szigorú arcú szmokingos alakok tárgyal-
ták a világ eseményeit, egy csöpp ellazulást sem
engedve maguknak.

Vissza az egyszerű formákhoz!

Zadeknél és több más előadásban, például a
francia nyelvű Téli regében is óriási szerepe volt
a képi megfogalmazásnak. Nem a csillogó, feltű-
nő látványosságoknak, hanem az egyszerűbb
kompozícióknak, melyek nem díszítőelemek-
ként, hanem kifejezési formákként funkcionál-
tak. A színekkel, fényekkel és magával a térrel
való játék kihasználása tűnt fel ezekben a pro-
dukciókban, melyekben gyakran jelentek meg
tablók, kimerevített pillanatok, módot és időt ad-
ván a nézőnek az alaposabb elmélyülésre.

Intenzív anyag- és térkezelés jellemezte
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Stéphane Braunschweig Téli regéjét is. Az első
jelenetek díszlete gyerekkorunk háromdimenzi-
ós mesekönyveire emlékeztetett: szinte tapintani,
szagolni lehetett. Mindezt néhány tárgy és kevés
színész közreműködésével érte el a rendező.
Ahogy Leontes lelkében megbomlott valami, úgy
mozdult el a díszlet vízszintes síkja („kizökkent
az idő" - mondhatnánk), mígnem negyvenöt
fokos lejtővé változott, s az első rész végéig így
is maradt. Ezen a lejtőn és annak élein
egyensúlyoztak a színészek, mintegy térbeli
dimenzióval ruházva fel a lelkekben dúló harcot.

A látvány és a mozgás elemekre csupaszítá-
sának nagy mestere Lucinda Childs, aki merész
szembesítésre vállalkozott egyik legutóbbi,
Dance című munkájában. Egy tizenöt évvel ez-
előtt már eljátszott s akkor filmre is vett darabot
táncolt el csoportjával; pontosan ugyanazt a ko-
reográfiát, mint annak idején, s ezt a kettőt vetí-
tette egymásra. Míg ők Philip Glass monoton,
idegeket borzoló zenéjére táncoltak a színpa-
don, előttük, egy átlátszó vászonra vetítették
időnként a tizenöt évvel korábbi előadás filmfel-
vételének megfelelő részletét. A két produkció
néha egymás fölé került, s láthattuk, amint a mai
táncosnő teljesen szinkronban táncol tizenöt év-
vel fiatalabb önmagával. A fantasztikus hatáson
túl a művésznő rendkívül érzékenyen érintette az
élő és a médiaművészet egymáshoz való viszo-
nyát. Koreográfiája a minimálművészet tökélete-
sítésére törekszik: öt-hat mozdulatkombinációt
variál egy-egy produkción belül.

Látvány, nagyívű kompozíció és a klasszikus
elődökre jellemző időbeosztás tette emlékeze-
tessé a fesztivál igazi csemegéjét, Peter Stein
Oreszteiáját is, melyet egy fedett jégpályán ad-
tak elő.

A német rendező a moszkvai Hadsereg Szín-
háza társulatával vitte színre Aiszkhülosz trilógi-
áját. A hét és fél órás monstre produkciót orosz
nyelven élvezhette a közönség.

Görög tragédiát rendezni nem könnyű feladat,
s Stein ezen belül is a legarchaikusabb szerző-
höz és darabhoz nyúlt: a mű a maga idejében
szinte operaként működhetett, s még a kórus
játssza benne a főszerepet. Stein, a maga
klasszika-filológiai jártasságával, arra
törekedett, hogy a kórus számára olyan
megnyilvánulási formát találjon, amely ma is
élvezhető, ugyanakkor hű Aiszkhüloszhoz is.
Minden formai bravúrnál fontosabb vívmány,
hogy a művész az orosz társadalomban találta
meg azt a közeget, amely-ben a trilógia aktuális
politikai és társadalmi kérdéseket érint, s ezáltal
a szöveg élő organizmussá válhat. A régi és az új
rend szenvedélyes küzdelmének bemutatása
máshol nehezebben találhatna ilyen termékeny
talajra.

Míg a színpadkép és a színházi masinéria a
klasszikus görög színház színpadi viszonyait
igyekszik rekonstruálni, a jelmez és egyes kellé-

kek modernek. Ennek megfelelően az Agamem-
non kórusa sötét kabátos, kalapos, fehérre má-
zolt arcú vénemberekből áll, akik elemlámpával
a kezükben csoszognak be a színpadra s ülnek

le egy hosszú faasztal mellé. Kezdődhet a titkos
kihallgatás, gondolnánk, de hamar kiderül, hogy
erejét vesztett testület ez, amely csak arra ké-
pes, hogy a múlton rágódjék. Az teszi őket mégis
élőlényekké, hogy nemcsak olyankor nyilvánul-
nak meg, amikor hosszú szövegeiket elmormog-
ják, hanem a maguk tohonya és gyáva módjánJelenet a Téli regéből
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végigreagálják a tragédia eseményeit. Stein a
kórus szövegmondására láthatóan nagy hang-
súlyt fektetett. Öntörvényű zenei ritmust alakított
ki, a kórus szövegeit gyakran széttörte s felosz-
totta a tagok között, míg a többiek dünnyögéssel,
dúdolással, mozgással kísérték a szólót. Néha a
kórus vagy egy része valamilyen orosz dalocskát
énekelt. Az egésznek ugyanakkor szigorúan ki-
alakított kompozíciója volt. A második és a har-
madik rész kórusával a rendezőnek egyszerűbb
volt a dolga, mert mind a női, mind a fúriakórus
esetében sokkal erőteljesebb mozgásra, táncra
építhetett. Az Áldozatvivőkben káráló-vijjogó fa-
lusi siratókórust hoz a színpadra, mely hordoz
magában valamit az előző és a következő rész
kórusának attitűdjéből is: az előbbiből a tehetet-
lenséget, az utóbbiból a rosszindulatot. A kórus
aktív és állandó jelenléte ugyanakkor biztosítja
az egész darab rituális keretét.

Az Eumeniszek bolydult fúriái mint vérszom-
jas boszorkányok keringenek a színpadon. Sor-
suk végül az lesz, hogy az új rend haszonélvezői
gézzel múmiaszerű szobrokká bugyolálják őket,
s így kapják meg a maguk örökre kijelölt helyét.

Ám ilyen könnyen mégsem lehet megszabadulni
tőlük. Az előadás úgy végződik, hogy ezek a
„megszelídített" fúriák lassanként kezdik kidugni
kezüket és fejüket gézbörtönükből.

Stein az első két részből tragédiát rendezett.
Színészei közül mint kuriózumot az Elektrát ját-
szó Tatjana Doguljevát érdemes kiemelni, aki
rendkívül erőteljes, déli nőtípus, Klütaimnésztrá-
éval vetekedő hangfekvéssel és orgánummal.
Mellette Oresztész Jevgenyij Mironov megsze-
mélyesítésében elveszett kisfiú csupán.

A harmadik részt könnyed farce-nak rendezte
a német rendező. Pallasz Athénét egy tévékom-
mentátor és egy hatékony állatidomár tulajdon-
ságaival ruházta fel, hogy sikeresen vezényel-
hesse a voksolási procedúrát. Az athéni népet a
volt férfikórus tagjai zakós-öltönyös alakokként
jelenítik meg: ők az új demokrácia még gyakorló
nemzedéke. Stein az előadás befejezésével
egyszerre hívja fel a figyelmet arra a veszély-

Jelenet Lucinda Childs Dance című előadásá-
ból

re, amely a konzervatív erők felől fenyeget, és ar-
ra, amely a szélsőséges politikai magatartásból
fakad.

Stein színháza is abba a vonulatba illeszke-
dik, amely a jól kitalált, puritán és megdöbbentő
látványelemekre épít. Az Oreszteia sem szűköl-
ködött ilyen képi megoldásokban. Szépek és
megindítóak voltak az első két rész áldozati rítu-
sai, s elementáris hatást váltott ki a halottbemu-
tatás párhuzamos jelenetének naturalizmusa: a
fekete palotából kiguruló nyelv, rajta a két véres
tetem, melyekből folyamatosan csöpög a vér,
mígnem hatalmas vértócsa gyűlik össze alattuk;
ezt majd az ingujjra vetkőzött férfikórus takarítja
fel a szünetben. Az első két rész ily módon
ugyanúgy fejeződik be. A különbség csak annyi,
hogy Klütaimnésztra véres kardot, Oresztész
pedig olajágat is tart a kezében.

Nem kevésbé katarikus látvány, ahogy
Agamemnon győzelmi bíborszőnyeg helyett
vörös vérszőnyegen vonul be a palotába,
mintha azokon gyalogolna keresztül, akiknek
halála a lelkét terheli. Ahogy lassan halad előre,
a ház lányai körbeülik, miközben minden
lépését a kórus



• FESZTIVÁLKÖRKÉP •

Jevgenyij Mironov (Oresztész) Peter Stein ren-
dezésében

vészjósló felmordulása kíséri. Ugyanilyen erőtel-
jes kép a hófehérbe öltözött Kasszandra védte-
len alakja is, amint tizenkét fekete varjúként veszi
körbe a koncra kiéhezett vének kórusa. Egyedül
az istenek megjelenésekor alkalmazott Stein
„szórakoztató" látványosságokat, főleg a har-
madik részben.

Fringe

A Fringe a klasszikus színházi produkcióktól a kí-
sérleti előadásokig igen különböző színvonalú és
igényű előadásokat tömörít magába. A mintegy
száznyolcvan helyszín között eligazodni sem
mindig egyszerű. A fesztivál tetemes részét azok
a szórakoztató one-man show-k, valamint (a hi-
vatalos statisztika szerint nem több mint tizenöt
százalékot kitevő, ugyanakkora harsány reklám
miatt sokkal többnek tűnő) vígjátékok foglalják el,
melyek a fesztivált voltaképpen eltartják. Ezek-
nek a brit szigeten külön kultusza, hagyománya
és iskolája van. Közülük sok a maga nemében
igazán színvonalas és szórakoztató, de ha valaki
igazi „fringe"-színházi élményre vágyik, jobban
teszi, ha inkább a kisebb, kevésbé centrális he-
lyen fekvő színházak felé orientálódik.

Amiként a nemzetközi fesztivál hivatalos
programjában a németek jelenléte dominált, úgy
a Fringe-ben az oroszoké: legalábbis róluk be-
széltek legtöbbet az emberek, amit nem minden
esetben az előadások kimagasló színvonala
eredményezett, hanem sokszor egy-egy ügyes
ötlet, formai bravúr, amelyet évekig lehet emle-
getni.

A Fringe egyik sztárja Venedikt Jerofejev
orosz író volt, akinek Moszkva-Petuski című
munkájából két előadást is lehetett látni. Az egyik
az edinburgh-i Traverse Színház előadásában,
Tom Courtenay főszereplésével készült, a másik
egy ukrán társulat adaptációjában. A Brezs-
nyev-érában született regény egy olyan, alkoho-
lizmusba menekülő értelmiségi kissé becketti ízű
monológja, aki magában hordozza a kelet-euró-
pai „Weltschmerz" életérzését. Tom Courtenay
érzékeny, visszafogott s persze ironikus játékát
nem lehetett nem élvezni. „Ha meghalok, anélkül
fogok meghalni, hogy elfogadnám ezt a világot",
hangzik el az előadás vége felé, s a színész szá-
jából hitelesen csengenek ezek a szavak, vala-
hogy úgy, mint amikor Petri György mondja a sa-
ját verseit: szárazon, pátosz nélkül.

Sokat foglalkoztatta a kritikusokat egy kijevi
társulat, a Tyeatr on Podol, amely két Shakes-
pearé-előadással is képviselte magát két külön-
böző helyszínen. Nem voltak bátorság hí-

ján, hiszen nemcsak hogy rosszul adták elő a
bárd két remekművét, hanem alaposan át is írták
azokat. A közönség azonban elnézte ezt nekik,
mert elég leleményesen és invenciózusan tették.
Az Othellót Jago címmel egy uszodában adták
elő. A nézők a medence partján ültek két és fél

órán keresztül mozdulatlanul, s nézték, ahogy
Desdemona szerelmesen átúszik Othellóhoz, a
túlsó partra. Othello fehér bőrű, vézna, alacsony,
jellegtelen alak, szemben a kétméteres, hatal-
mas testű Jagóval, aki mindvégig jelen volta szí-
nen: hol embereket, hol asztalokat és széke-



• FESZTIVÁLKÖRKÉP •

Jelenet a Rejects Revenge Crumble című elő-
adásából

ket dobálta vízbe, de maga sose ment bele, csak
a legeslegvégén, az öngyilkosságra készülő
Othellóval összebilincselve. Jago ebben a rivá-
lisviszonyban a pozítiv pólust képviselte. Vala-
melyest azért kilógott a lóláb, hogy tudniillik az
egész koncepció a főszereplő, Anatolij
Kosztiko-

jev (Jago) kiemelésére teremtődött. Ez a kon-
cepció ugyanis nem kevés ellentmondást hor-
doz, s ezeket a társulat nem is tudta mindig
feloldani. Kínos volt helyenként az előadás
csiszolatlansága és durvasága is.

Jelenet a Nyugati világ bajnokából - Commu-
nicado társulat

A Szentivánéji álom lényegesen kidolgozot-
tabb és teljesen más stílusú produkció, bár itt is
ismétlődött az előző séma: úgy írták át a darabot,
hogy Anatolij Kosztikojev - ezúttal Oberonként -
központi figurává válhasson.

Ha választanom kellene, hogy a látottak közül
melyik volt a legjobb előadás, mindenképpen a
Volcano Theatre How to live (Hogyan éljünk?) cí-
mű produkciójára szavaznék. Az előadást lbse-
niáda alcímen a nálunk is ismert DV8 mozgás-
színház egykori tagja, Nigel Charnock rendezte,
igazán elismerésre méltón. Mint az alcím is utal
rá, Ibsen műveiből és stílusából hoztak létre pa-
rafrázist, úgy, hogy azok számára is érthető le-
gyen, akik nem ismerik behatóan az ibseni élet-
művet. Az előadás kitűnő karikatúrát rajzolt az ib-
seni családi miliőről, a polgári társadalom elfoj-
tott indulatairól, a levegőben állandóan jelenlevő
bűntudatról s magáról az ibseni írásmódról.
Ötletesen jelenítették meg Ibsen aprólékos
szerzői utasításait, túlfinomult dialógusait és
tipikus nő-alakjait. Eszköztáruk annyiban
különbözött a „szokványos"
mozgásszínházakétól, hogy a nyelvre is nagy
figyelmet fordítottak, s annak kifejezőerejét,
illetve a polgári drámaírás dialógus-technikáját is
bonckés alá vették. Nagyon lendületes, nagyon
szellemes előadás született ebből.

A tavalyi Brouhaha fesztivál alkalmából már
járt Budapesten a Rejects Revenge nevű társu-
lat, mely itt Crumble (ez egy fantázia-helység-
név) című előadásával aratott nagy sikert. A tár-
sulat három színésze a burleszk, a mozgásszín-
ház és a musicalek eszköztárát igénybe véve
mozgalmas és rendkívül humoros egyveleget
tárt elénk. A színészek - két férfi és egy nő -
egy paraván segítségével még azt is eljátszot-
ták, hogy kilenc ember kergeti egymást egy kí-
sértetkastélyban. Maga a sztori nem volt több jól
megcsinált tipikus angol blődlinél, de rengeteget
lehetett nevetni rajta.

Briliáns előadást produkált a Communicado
társulat Synge A nyugati világ bajnoka című mű-
véből, Gerry Mulgrew rendezésében. A társulat
kitűnően épített be profi előadásmódjába
alternatív színházi elemeket.
Lendületességével, ötletgazdagságával teljesen
ujjávarázsolta ezt a kicsit már poros darabot.

Befejezésül csupán egyetlen előadást emel-
nék ki a sok száz közül, melyben nemcsak a tár-
sulat, hanem a darab is igen figyelemreméltó
volt. A Polkatz Theatre Gerry Nowicki rendezé-
sében állította színpadra John Webster Amalfi
hercegnő című művét, éppen egy olyan darabot,
amelyet az elmúlt hazai évad sikeres II. Edward
és A Schroffenstein család bemutatója után az
Asbóth utcai stúdiószínpadon tudnék elképzelni.
A Polkatz előadása nagyon érzékenyen mutatta
meg a darab pszichológiai mélységeit, miközben
minimálisra csökkentette a csapdaként leselke-
dő melodramatikus elemeket.


