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Umberto Boccioni: Futurista est, 1911

A húszas években Marinetti arra összpontosí-
totta energiáit, hogy megszervezze a futurista
eszmék nemzetközi elterjedését, főként „futurista
kiállítások" révén. 1921-ben publikálta a Szin-
tetikus futurista színház két kötetét, 1924-ben

pedig A világfuturizmus című kiáltványát. A futu-
rizmus mint művészeti irányzat megszilárdult, és
az egész világon ismertté vált. Marinetti 1944. de-
cember 2-án halt meg.

A színházi fejlődésen belül a futurizmus egész
sor úttörő újítást hozott - különösen a kísérleti és
az avantgardista színház számára.

A futurista esteket, épületekben tartott vagy utcai
akciókat, a nyilvános öndemonstráció e látványos
formáit nagy teátrális hatással kiállított tömegren-
dezvényekként valósították meg. A tiltakozó akció-
kat művészi cselekményekké stilizálták, a botrányt
rituálévá esztétizálták. A provokatív kultúrkritikai
kiáltványok felolvasása kaotikus tömegveszekedé-
sekhez vezetett. Lárma, verekedés, tárgyak hajigálá-
sa, exhibicionista öltözködés, transzparensek
muto-

gatása, teátrális felvonulások voltak jellemzőek.
A közönség aktív szereplővé vált. Az aktuális
élethelyzet minden részvevő számára: színház.
Ezeket a formákat átveszi a Dada-mozgalom,
majd továbbfejlesztik a hetvenes évek
happeningjei. Ennek az akcióművészetnek főként
Marinetti volt az iniciátora.

Fontos impulzus volt a varieté és a music hall-
színház - a színház altematív modellje, erősen
polemikus tendenciával a konvencionális színházi
kultúra ellen: szemlélődés helyett sokk, reflexió
helyett idegi élmény; vulgáris és agresszív külső
hatás a bensőségesség elavult kultúrájával
szemben. Modern technikai és művészi eszközöket
(film, vetítés, akrobatika, látványos mutatvány)
vetnek be a klasszikus irodalomcentrikus színház
hagyománya ellen. Arra törekszenek, hogy a nézőt
trenírozzák és kondicionálják mindennapjainak
ingerözönére, a nagyvárosi élet tempójára.
Marinetti Varieté-kiáltványa vázolja a
legpregnánsabban ezt a színházi formát, mely
különösen az orosz avantgárdra hatott. Ennek a
színháznak a futurista esztétika két centrális és
egymásra vonatkoztatott mozzanata

szolgál alapjául: a montázs és a szimultaneitás
elve. A futuristák mindkettővel a modem élet
lényeges szerkezeti elemeit akarták leképezni, és
a néző számára mint egy „új futurista érzékeny-
ség" elemeit közvetíteni.

A modem színház fejlődésének fontos tényezője
volt az a kísérleti színház, amelyet főként Enrico
Prampolini, Fortunato Depéro és Giacomo Balla
fejlesztett ki. Megtartották ugyan a színházat mint
művészi formát, de kísérleti esztétikájuk minden
hagyománnyal szakít. Ez a színház a színpad teljes
technizálására törekszik, tehát kiiktatja a színészt;
mesterséges figurák vagy tárgyak absztrakt színhá-
za ez, színek, fények és hangok játéka - közbülső
terület a színház és a képzőművészet között, a
későbbi performance-fejlődés előfoka. A hagyo-
mánnyal való futurista szakítás itt nem lép ki a
művészi forma keretei közül.

A futurista mozgalomra nézve fölöttébb tipikus,
gyakorlatilag azonban periferikus jelenség volt Fe-
dele Azari repülőszínháza, amelyet 1918 tavaszán
Busto Arsizio fölött rendezett. Azari pilóta volt az
olasz hadseregben, és eszméit 1919 áprilisában a
Futurista repülőszínház című kiáltványában fogal-
mazta meg. A futuristák gép- és technikamániája
Azari repülőszínházában transzponálódott a legkö-
vetkezetesebben esztétikai produkcióvá.

Az alábbi négy szöveg csak reprezentálja, de
nem meríti ki a futurista színház primer irodalmát;
kiválasztásuk szempontja az volt, hogy egyedüli
vagy társszerzőként (Emilio Settimelli, Bruno Corra
és Francesco Cangiullo mellett) Marinetti jegyzi
valamennyit. Az olasz futurizmus vezéralakja a ne-
gyedik, utolsó írásban felhasználja korábbi doku-
mentumok szövegrészeit is, de az átfedések miatt
kár lett volna mellőzni a cikket, mert a tiszta elemek
elvont színházának és a taktilis színháznak az esz-
méjével válik csak következetessé és teljessé Mari-
netti és a futurizmus színházesztétikája.

A futurizmus legfontosabb dokumentumai magyarul:
[Szabó György szerk.] A futurizmus. Gondolat. Mario de
Micheli: Az avantgardizmus. Gondolat.

Filippo Tommaso Marinetti: A
varieté

Torkig vagyunk a kortárs színházzal (verses, pró-
zai vagy zenés egyre megy), mert ostobán inga-
dozik a történelmi témák zagyva vagy plagizált
feldolgozása és a mindennapi élet fényképszerű
reprodukciója közt: részletekbe vesző, lagyma-

tag, analitikus és sekélyes színház ez, legföljebb a
petróleumlámpa korához ér föl.

A FUTURIZMUS A VARIETÉT MAGASZTALJA,
mert

1. A varieté, minthogy velünk együtt az elekt-
romosságból született, szerencsére nem rendel-
kezik semmiféle hagyománnyal, se mesterei, se
dogmái nincsenek, és a gyorsan pergő napi
eseményekből táplálkozik.

2. A varieté teljességgel gyakorlati műfaj, mivel
a komikum, az erotika vagy a meglepetés
eszközeivel a közönség kikapcsolódását és szó-
rakozását kívánja szolgálni.

3. A varieté szerzői, előadói, színpadi munkásai
egyetlen módon szerezhetnek létjogosultságot és
számíthatnak sikerre: ha szakadatlanul új meg új
meghökkentő elemekkel áll-nak elő. Ilyenformán
teljességgel megengedhetetlen a megtorpanás és
az ismétlés, minden ügyességi, gyorsasági,
erőbeli, bonyolultsági és eleganciarekordot túl kell
szárnyalni, elmék és izmok dühödt versengése
mind-mind erre irányul.

A FUTURIZMUS KISKÁTÉJA


