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pest gazdagabban és áttekinthetőbb szerkezet-
ben prezentálta az egyre sokasodó színházi,
szcenográfiai és színháztechnikai műhelyeket,
együtteseket, vállalkozásokat, különös tekintet-
tel a színházi szórakoztatásra. Jelezte kiállításuk
azt is, hogy klasszikus, modern, zenés-táncos,
kísérleti és szórakoztató produkciók látványter-
vezésében egyaránt otthonosak, s másutt is -
például Európában - erőteljesen jelen vannak. A
zsűri a kollekcióból a kísérleti színházak doku-
mentációját tartotta a legfontosabbnak azzal,
hogy Gabriel Berry jelmeztervezőt hangsúlyo-
zottan az ilyen előadások terveiért tüntette ki az
egyik jelmeztervezési ezüstéremmel.

Kína nemzeti kiállítása arra utalt, hogy dísz-
let-, jelmez- és látvány- (fény-) tervező művészei
mindenekelőtt (és irányítottan) a hagyományos
vagy az abból kinövő színjátékok szcenográfiá-
jában a legotthonosabbak, de akadt jó példa
egy-egy Shakespeare-, Strindberg- és Galin-
darab igen kifejező, „európai" megtervezésére
is. Főiskolás kiállításuk viszont azt bizonyította,
hogy színházművészeti és -technikai orientáció-
juk és struktúrájuk sokkal tágabb ennél.

Egy másik ázsiai színházi nagyhatalom, Ja-
pán mindkét kiállítása (a nemzeti és a főiskolás)
hasonlókról tanúskodott, azzal a különbséggel,
hogy Japán egész színházi és színházoktatási
struktúrája a kínaihoz viszonyítva sokkal nyitot-
tabb más hatások és eredmények előtt. Ezt mél-
tányolta a zsűri, amikor nemzeti kiállításukat
díszlettervezési elismerő diplomával jutalmazta,
„annak szépségéért és derűjéért".

pukkasztó (happeninges, performance-os stb.)
gyakorlattal szemben, ezúttal az egyes országok
leginkább oktatási intézményeiket és a növen-
dékek munkáit demonstrálták, egyúttal saját
színházi életük legkülönbözőbb tendenciáiról
képet adva. Így sok esetben (kínaiak, japánok,
amerikaiak stb.) a főiskolás kiállítások a nemzeti-
eknél nem egy tekintetben érdekesebbnek, gaz-
dagabbnak bizonyultak, az oktatási intézmé-
nyek, hálózatok felfedésében pedig sok hasznos
tapasztalattal jártak.

A PQ '95 vezetősége nagy sikerrel, tizenhá-
rom ország részvételével bonyolította le a Szce-
nográfiai és színházépítészeti-technológiai

könyvek harmadik kiállítását. Meglepően gaz-
dag volt Kanada, Csehország, Hollandia, Len-
gyelország és Oroszország kiállítása, monog-
ráfiákban, albumokban és szorgalmasan be-
gyűjtött információhalmazokban egyaránt. A
magyar kiállítás kicsiny volt, két ásszal: Ék Er-
zsébet Magyarországi viseletek a honfoglalástól

napjainkig című albumával és az Országos Szín-
háztörténeti Múzeum és Intézet Magyar szín-

pad-kép-írók című kötetével. Az utóbbi egy átfo

gó tanulmánnyal, sok adattal, színes és fekete-
fehér fotókkal, gazdag bibliográfiával, szép
könyvészeti kivitelben, habár kicsit rögtönző
szerkesztéssel demonstrálta a kilencvenes évek
magyar színházművészetét, a kortárs szcenog-
ráfusok (főleg a kiállítók) alkotásait. E kiadványt a
nemzetközi zsűri az egyik ezüstéremmel jutal-
mazta mint „kiváló példáját a kortárs szcenográfia
dokumentálásának".

A magyar nemzeti kiállítás módszertani
szempontból mentes volt a gigantizmustól, a
túlkomponáltságtól, mindenfajta túlzástól és
exhibicionizmustó, inkább szintetikusnak
mondhatjuk: viszonylag kis alapterületen Antal
Csabának a veszprémi Szerbusz, Tolsztoj!-hoz
készített színpadi építménye, hátul Pauer
Gyulának a Tivoli-beli Vatzlavból vágott
csoportképével, maketteket, fotókat, vázlatokat,
jelmezes próbababákat, videókat és nézőiket
egyaránt befogadó keretet adott építő a győri
Sándor János és csapata - a jól összeválogatott
és szerkesztett magyar kiállítási anyag számára,
amely ezen a kiállítástípuson belül a PQ '95
egyik legjobbja volt.

Az egész PQ '95 virtuális és valóságos
központjában ott állott a hetvenöt éves Josef
Svoboda életmű-kiállítása. Azé a Svobodáé,
aki a XX. század egyik legnagyobb
szcenográfusa, nemzedékek tanítója,
professzora volt; aki a szcenográfia feladatát
nem különböző elemeknek, effektusoknak, más
művészeti ágak kifejezési eszközeinek
kombinálásában látta, hanem egy sajátosan
plasztikus, képlékeny, érzékletes síkokkal,
hasábokkal, illetve fény-árny elemekkel dolgozó,
térbeli és térhatású nyelvezet kialakítására
törekedett; aki a színpadi-drámai fény-technika
egyik legnagyobb felfedezője és alkalmazója
volt, s mértani pontossággal teremtette meg a
legkülönbözőbb színjátékkereteket a
legkülönbözőbb műfajok, a legkülönbözőbb or-
szágok színházai s többnyire korszakos jelen-
tőségű előadásai számára. Mindezt tükrözte a
gazdagon illusztrált kiállítás, s továbbmenően
még azt is, hogy Svoboda legtöbb kompozíció-
jában mégiscsak az ember, a színész a legfon-
tosabb.

A főiskolás szekció nagyszámú kiállítását el-
sősorban az jellemezte, hogy a korábbi polgár

ajon dokumentálhat
adás? Nem épp lény
komplexitása, egys
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A Prágai Quadriennale
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láris sokfélesége mel-
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tésmóddal, mellbevágó ötlettel - olyan megol-
dással, amely átértelmezné a színházról kiala-
kult képünket.) Arról is sokat megsejthettem,
hogy a világ különféle tájain miféle színházesz-
mények, alkotói önértelmezések húzódnak meg a
tervezői munka hátterében. (A különböző kul-
turális tradíciók, nemzeti hagyományok és az
egyetemesebb színházi konvenciók sajátos ke-
veredése érződött számos bemutatón, például a
finnek, a japánok, brazilok kiállításán. A Quadri-
ennalén nem volt helye a regionális színházértel-
mezésnek, csak annak, ami a helyi hagyomány-
ból az európai színházi tradícióval konfrontáló-
dott vagy szintetizálódott.) Ha műtárgyként te-
kintettem az installációkra, kiállított anyagokra,
intenzív benyomásokat szerezhettem arról is,
hogy a tervezők szemével milyen ma a világ, illet-
ve hogy ennek a valóságértelmezésnek a
függvényében milyen lehetőségei vannak az
ezred-vég színházművészetének. Arról azonban
keve-
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set árult el a Quadriennale anyaga, hogy hol tart,
merrefelé mozdul a világszínház. Szerzőtől,
rendezőtől, színészektől független, önálló életre
keltek a díszletek, jelmezek: képzőművészeti
jel-ként hordoztak jelentést, s nem a színházi
elő-adás komplexitásának meghatározó
elemeként mutatkoztak meg.

Külföldiek

Ezt a hatalmas szcenográfiai-képzőművészeti
bemutatót az installációk uralták. Az egyedi
munkák többnyire a nemzeti kiallításokhoz te-
remtett átfogó látványvilág elemeiként jelentek
meg. Az egységes látvány közös kódját kínálták
azokhoz a kiállított anyagokhoz, amelyek erede-
tükben, stílusukban, vélhetően szándékaikban is
rendkívül sokfélék voltak. Ezek az elsősorban
képzőművészeti jelként funkcionáló „nemzeti
pavilonok", „boxok" természetesen a színházra
vonatkozó jelzésként is olvashatók: visszakö-
vetkeztethetünk belőlük arra, hogy milyen ön-
meghatározás, feladatértelmezés húzódhat
meg a képzőművészeti ötlet hátterében.

Leghatásosabb talán a lengyel pavilon volt.
Mintha egy labirintusba léptünk volna. (Az elsö-
tétülő, felerősödő világítás is az útvesztő
képzetét erősítette meg.) A sötét falakkal,
tükrökkel, keskeny utakkal tagolt térben felsejlő
látomások-ként jelentek meg a díszlet- és
jelmeztervek. Egy virágokkal telehintett pici tó
közepén testetlen

magányban üldögélt egy virágos hölgy ruhája
(Magdalena Maciejewska kosztümje). Az egyik
sarokban a Kalkwerk Pesten is vendégszere-
pelt ablaka bámult a semmibe (Krystian Lupa
díszleteleme). A sötétben meglapuló groteszk
marionettfigurákból rémült játékosság és
könnyed szorongás áradt (Mikolaj Malesza
tervei). Az egyik fordulóban sejtelmes fotókon
akadt meg a szemünk: a sötét előtér és a
változó fényekkel megvilágított háttér között
mozduló alakok kontrasztjaiból látomásos
jelenetek születtek (Leszek Madzik
színpadképei). A közelükben látható rajzok
burjánzó halálvíziókat sejtettek (Jadwiga
Mydlarska-Kowal jelmezei és maszkjai). Az
útvesztőben tett séta a látomások, a
szimbolikus színházi gesztusok erejét sugallta.
Úgy tűnik, hogy a lengyel színjátszásban a világ
maga is sejtelmes sokértelműségében jelenik
meg. Mintha a színház sem magyarázni, hanem
elemi titokzatosságában átélhetővé tenni igye-
kezne a valóságot. Épp ezért fontos benne a
víziószerűség, a szimbolikus térkezelés, a
figurák jelképes megjelenítése.

Az orosz „pavilonban" az installáció teljesség-
gel elterelte a figyelmet az egyedi tervekről. (A
három bemutatkozó művész egyike, Szergej
Barkhin készítette.) A ketrecet a vázra aggatott
sötét pufajkák alakították zárt térré. A kalitka bel-
sejébe lépve pernyévé foszlott papírlapokon
lépkedtünk. Mintha kimustrált jelmezek és
meg-semmisülő ideológiák foglyaivá váltunk
volna. Mintha ebben a korfordulónak nevezett
világvégehangulatban önként húzódna háttérbe
a szín-ház. Hogyan is szállhatna perbe a
drasztikus valósággal?

A lett kiállítás viszont a rendteremtés igényét
sugallta. Mintha a zavarodottságot sem elfedő,
ám azt mégis ellenpontozó világos formák mu-
tathatnának kiutat a káoszból. A „Iett értelme-
zés" szerint ez korunk színházának feladata, eb-
ben rejlik ereje is. Ez volt az installáció összhatá-
sa, ezt sugallták az egyes tervek is. Szellős tér-
ben, fekete vonalakkal kuszán tagolt, világító fe-
hér „dobozban" függtek az egyes makettek - pi-
cit megbillenve, alig észrevehetően bizarr hely-
zetben. A tágasság majd' mindegyik tervet jelle-
mezte, miközben a kuszaság élménye is helyet
követelt bennük. Egy Bach-koreográfia üres
színpadának hátterében sötétebb és világosabb
felületekből, különféle árnyalatú barna foltokból
és vonalakból hatalmas absztrakt „kép" szüle-
tett. (Andris Freibergs terve. Egyébként az ins-
tallációt is ő készítette.) Az idegen című Camus-
mű üres színpadának sarkában átlátszó üvegka-
licka húzódott meg. A színpad hátterében vi-
szont a tenger zaklatott hullámzását sejteni (Ai-
gars Ozolins színpadképe). Egy Tábori György-
színmű fémszerkezettel határolt üres színpadán
a középen álló fa kusza formái teremtettek kont-
rasztot (Ints Sedlenieks díszlete). A Romeo és
Júlia üres színpadát a teret három oldalról lezáró,
tört deszkákból összeállított, ferdén elhelyezett
fatákolmány alakítja többszintessé (Inga Uljano-
vicha terve).

A képzőművészeti tárlatot idéző belorusz kiál-
lításon a tervek is az igényes látványt, a színpadi
funkcióihoz igazodó vizualitás erejét hangsú-
lyozták. (Dimitrij Mohov munkái közül festőisé-
gükkel tűntek ki az Anyeginhez készített vázla-
tok. Ugyanő az Equushoz stilizált formákból fel-
épített fekete színpadot tervezett. Egy Gelman-
színművet variálható, több oldalról megmutatható
vagon terébe helyezett, a Sade márkinéhoz vi-
szont szürreális összhatású szalon készült.)

Meglepetést keltett a bolgár kiállítás ötletes-
sége. A mitológiai csodalényt is idéző „mese-
alagút" az oldott játékosság, a kötetlen fantázia
színházteremtő erejét sugallta. A mitológia to-
vábbélését, a színjátszás képi világára gyakorolt
megtermékenyítő hatását jelezte a finn kiállítás.
Az előadások ismeretében csalódást keltett a ro-
mán kiállítás egyszerűsége, fantáziátlansága. A
görög pavilonban az antik színház iránti örök
nosztalgia érződött. A jóléti állam színházi ele-
ganciáját sugallta a belga kiállítás: a tervek egy
ízlésesen terített asztal „fogásaiként" jelentek
meg.

A színpadi teret a valóságtól eltávolodó kons-
trukcióként értelmezte a német kiállítás. Az
átlátszó fémlépcsőből, lyukacsos fémpadlóból
összeállított kétszintes „boxban", ajtók mögött
rejtőztek a makettek, fiókokban lapultak a tervek.
(A falba épített monitorok, a falakra ragasztott
plakátok felhívták ugyan a figyelmet az
előadások-ra, de a konkrét tervekhez csak némi
keresés,

Részlet a bolgár kiállításról
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egyéni választás után lehetett eljutni.) A Leonce
és Léna ajtaja mögött újabb fal tárult fel, mely
mögé - mint valamiféle kukucskaablakon - a
szemmagasságban elhelyezett nyíláson át lehe-
tett benézni. Az érdeklődő a saját arcmását pil-
lanthatta meg benne, a makett hátsó felületét
ugyanis a nézővel szembefordított tükör alkotta.
A tükörképháttér előtt férfialak függött: semmi-
ben lebegő székén üldögélve hintázott az űrben.
(Robert Ebeling makettje inkább a Büchner-da-
rab képzőművészeti interpretációjának tűnik.
Nehéz belőle az előadásra, annak jellegére
következtetni.) A német pavilonban majd mind-
egyik terv kimért színpadi konstrukciónak tet-
szett: a Danton-ügy mértani felületekkel határolt
üres színpadán keskeny híd vezetett át a
háttérből az előtérbe (Frank Hänig díszlete. Ő
tervezte az installációt is.) A Júlia kisasszony
nézők felé lejtő színpadának hátsó falát - az
indusztriális világ emblémájaként - hatalmas
ventilátor uralta.

A holland kiállítás volt az egyetlen, amely mű-
ködésében mutatta meg a szcenikát. Reiner
Tweebeeke világítástervező munkáit két mozgó
makett szemléltette. A zenei aláfestésű de-
monstrációk azt érzékeltették, hogy a változó
megvilágítás, illetve a térelemek variálása mi-
képp alakítja újjá, értelmezi át a színpadi teret. (A
Botho Strauss Kicsi és nagy című darabjához ké-
szített maketten az ajtó- és ablaknyílással tagolt
fal előre-hátra siklik, oldalainak mozgatásával
szobává csukódik, összeszűkül, szabad térré tá-
gul. Racine Britannicusának üres színpadán a
hátteret alkotó két félköríves felület a változó
megvilágítás hatására különféle színűvé vál-
tozik.)

Magyarok

A magyar kiállításon a színház iránti nosztalgia, a
teatralitás hajdani, mára megkopott fénye utáni
vágyódás érződött. A „pavilon" installációját An-
tal Csaba Szerbusz, Tolsztoj!-hoz tervezett bor-
dó drapériás, elegáns színháza, illetve ennek
„épületrészlete" alkotta. A terveket a negyed-
részben felépített, kétszintes páholysor folyosó-
ján állították ki. A kicsit túlzsúfolt, szűk belső
tér-ben azonban nem érvényesültek igazán a
rajzok, fotók. Mintha a külső megjelenésében
rendkívül impozáns „installáció" nem adott volna
elég teret a többi munkának. Így is áttekintést
kaptunk azonban a magyar szcenográfusok
legjellemzőbb törekvéseiről.

Feltűnő volt, hogy milyen kevés jelmeztervező
vett részt a kiállításon. A szűkös anyag is de-
monstrálta azonban, hogy miféle szerepe lehet a
színpadi ruhának. Dőry Virág jelmezei csupán
csak öltözetnek tűntek. Zeke Edit (a győri Ham-
lethez, a miskolci Kurázsi mamához, az új szín-

Antal Csaba díszlete a Szerbusz, Tolsztoj!-hoz

házi Csongor és Tündéhez készített) tervei jel-
zésként is hatottak: jellemezték viselőiket. Tresz
Zsuzsanna két pécsi előadáshoz (a Tüzes an-
gyalhoz és A szív bűneihez) tervezett öltözetei
szimbolikus jelek, jelképek.

Rendkívül gazdag anyaggal jelentkeztek a
díszlettervezők. Először itt tűnt tel számomra -
több tervét egymás mellett látva --, hogy Horgas
Péter munkáiban az áttetsző szerkezet, az átte

kinthetőség, a rendezettség a meghatározó -
még akkor is, ha díszletei színpadi működésük-
ben a zűrzavar jelzéseiként is funkcionálnak, a
káosz jelenlétét is közvetítik. Érvényes ez a Dan-
ton halála szimmetrikus felépítésű „medencéjé-
re" éppúgy, mint a Homburg hercege üveglabi-
rintusára vagy az Angyalok Amerikában körbe-
forgó szerkezetére, illetve a Pogánytánc épület-
vázára.

Ferenczfy Kovács Attila terve a Borisz Godu-
nov lipcsei előadásához
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Csanádi Judit díszlete a Hegedűs a háztetőn
győri előadásához (Katkó Tamás felvételei)

Egyaránt az építészeti formákból indulnak ki
Horesnyi Balázs és Csanádi Judit munkái. Az
előbbi tervezőt azonban elsősorban a külső kép,
az utóbbit viszont a szerkezet érdekli. A Madách
színházi Stuart Mária, illetve Amadeus, valamint
a pécsi Becket egyaránt az épület látványát adja
vissza, atmoszférát közvetítő háttérként, kor-
hangulatot árasztó kulisszaként hat. Csanádi
viszont elemeire bontja és újrarendezi az
építészeti formákat, hogy többfajta funkció
betöltésé-re alkalmas, sokértelmű díszleteket
teremtsen belőlük. Egy vár stilizált formáiból,
berendezési tárgyaiból jelképes-mitologikus
teret tervezett a győri Hamlethez. Ugyanitt a
forgószínpad lehetőségeit kihasználó díszletet
tervezett a Hegedűs a háztetőn-előadáshoz.
Egyik oldalán egy tetőszerkezet vázára felfelé
futó fahidat épített, amely - az előadás
különböző pontjain - a szabadsággá táguló
teret és a semmibe vesző utat egyaránt
jelképezhette. Egy időből kiszakadt, szétmálló
ház képzetét keltette a Budapesti Ka-
maraszínház Lepkék a kalapon előadásának
díszlete.

Valóságos terek stilizációjából, átértelmezé-
séből indulnak ki a Khell-testvérek munkái. Khell
Zsolt díszletei a valóság illúzióját is meghagyva
sugallnak metaforikus jelentéseket: az emberje-
lentéktelenségének nyomasztó élménye áradt a
kaposvári Éjjeli menedékhely hatalmas, felna-
gyított gyárépületéből. A felfokozott kavargás-

ban is elleplezhetetlen ürességet sugallt a sze-
gedi Konyhadíszlete. Egy szétporladó világ kép-
zetét keltette a kaposvári Nagy Romulus eklekti-
kus palotája. Khell Csörsz díszletei eleve áttéte-
lesebb, elvontabb világot teremtenek. Ilyen a
veszprémi Hamlet sötét fémhídja, a stuttgarti
Tóték és a veszprémi Dandin György stilizált
házudvara, illetve a veszprémi Tartuffe átfestés
alatt álló palotája.

Megjelent a kiállításon az elvontabb szcenikai
gondolkodás is. Ferenczfy Kovács Attila
szerkezetekkel jelentkezett. Az installáció előtt
fémesen csillogó körtalapzat állt. Az ebből
kiemelkedő

Avignon

A hivatalos program több tucat színházi, zenei és
táncelőadásából, plusz az „off-Avignon" hozzá-
vetőleg négyszázas kínálatából válogathatott
az, aki a három hétig tartó avignoni fesztiválra
el-látogatott. Az alternatív programban adta elő
Varga Kata naponta tizenegy órakor a Déryné
naplójából készült monodrámát. Az ötvensze-
mélyes, jól felszerelt Magasin Théâtre megtelt.
Hasonló kisszínházak sorakoznak végig a fo-

oszlop tetején helyezték el a miskolci Salome
makettjét, a mobil szobrokat idéző színpadi
konstrukciót. Meglepő, hogy Árvai György szim-
bolikus terei egészen eltérő stílusú előadások-
hoz teremtettek alapot. A szegedi Szentivánéji
álom rejtett nyílásokban gazdag falai közt (me-
lyekre fákat festett a képzelet) egy fantáziajáté-
kot sugalló, oldott előadás jött létre. A szolnoki
Don Carlos elrajzolt, nyitott labirintussá alakított
palotabelsőjében avantgárd szellemiségű pro-
dukció született. A Természtetes Vészek Pára
című bemutatójának képzőművészeti hatásokra
épülő színpadképe zenei, verbális és táncos
elemeket szintetizáló performance
helyszíneként szolgált.

A Quadriennale hivatalos anyagába be nem
válogatott terveket a prágai magyar kultúra házá-
ban állították ki. Itt állt az Új Színház Don Juan-
előadásához készített Antal Csaba-makett. Ér-
dekesnek tűntek Csengey Emőke színes jelmez-
tervei (Óz, a csodák csodája - Vígszínház; Há-
rom testőr- Pécs), Fehér Miklós metaforikus te-
rei (Amerikai Elektra, Egy hónap fa lun - Vígszín-
ház), Bozóki Mara fekete-fehér kosztümtervei
(My Fair Lady- Szeged), Kentaur festői ihletésű,
mégis szigorú szerkezetű konstrukciói (Leonce
és Léna- Budapesti Kamaraszínház; West Side
Story, Heilbronni Katica - Vígszínház).

A Quadriennale főiskolai szekciójában igé-
nyes anyaggal jelentkeztek a Magyar Képzőmű-
vészeti Főiskola díszlet- és jelmeztervező sza-
kos hallgatói. Munkáikból kiérződött a realista-
naturalista hagyománytól való idegenkedés, il-
letve a stilizált metaforikus formák, a látomáse-
rejű szcenikai megoldások felé való tájékozó-
dás. (Kitűntek Király Anna, Kovács Gabriella,
Borvendég Zsuzsanna, Ágh Márton színpadké-
pei, Berzsenyi Krisztina, Dienes Ágnes, Sala-
mon Eszter, Simon Gabriella jelmezei.)

lyócska mentén húzódó utca-rakparton. Az elő-
adások mindenütt folytatólagosak, a Déryné
naplója előtt és után mások lépnek föl a színház-
ban. A termet eredeti állapotában kell
továbbad-ni a következő produkciónak. Varga
Kata, mielőtt felölti a fekete alapdresszt, segít
díszletet állítani. Játék után kulisszát bont.
Önmaga menedzsere, reklámfőnöke,
adminisztrátora és szponzora, amennyiben a
terembérleti díjat is fizeti. Elvileg bárki utána
csinálhatja, aki veszi a fáradságot, és tud
franciául. A Déryné-előadás két évszázadot
átívelve azt példázza, amiről szól: hogy mennyi
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